
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 
 
 

Imię i nazwisko dziecka: Data urodzenia dziecka: 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: Seria i numer dowodu osobistego rodzica/opiekuna: 

 

Zgodnie z art. 7 i 8 RODO: 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 
 

Rodzaj danych Cel przetwarzania Wyrażam zgodę (właściwe zakreślić) 
 

 
Imię, nazwisko, wiek 

 
Publikacja prac plastycznych, wyników konkursów, zawodów itp. 
na terenie przedszkola i w Internecie (strona www, media 
społecznościowe) 

 

TAK/NIE 

 

 
Wizerunek twarzy 

Relacje fotograficzne z konkursów, pikników, wycieczek itp. 
publikowane w formie zdjęć i materiałów wideo na terenie 
przedszkola lub/i w Internecie (strona www, media 
społecznościowe) 

 

TAK/NIE 

 
Szczególne kategorie 
danych: wyznanie 
religijne 

 

W celu uczęszczania dziecka na zajęcia religii organizowane 
w przedszkolu 

 

TAK/NIE 

 

2. Potwierdzam, że mam świadomość, iż w każdym momencie mogę wycofać zgodę na przetwarzanie powyższych 

danych osobowych mojego dziecka, co skutkować będzie zaprzestaniem dalszego przetwarzania. 
 

 
 
 
 

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 RODO 

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami: 
1) Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Nr 1 we Władysławowie, 84-120 Władysławowo, ul. Drogowców 1, Regon: 383713588, NIP: 5871722928, tel.: 786 123 137, 

email: przedszkole1@wladyslawowo.pl 

2) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych tel.: 58 5858085 email: iod@wladyslawowo.pl 

3) Celem przetwarzania danych osobowych realizacja zadań statutowych przedszkola, aktywny udział dzieci w uroczystościach, prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie 

funkcjonowania przedszkola. 

4) Podstawą prawną przetwarzania jest RODO art. 6 lit a 

5) Przetwarzane dane mogą zostać udostępnione na stronach www oraz profilach w mediach społecznościowych przedszkola. 

6) Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

7) Dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody. 

8) Osoba której dane dotyczą ma prawo do: 

a) Dostępu do swoich danych które przetwarza administrator. 

b) Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora. 

c) Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej. 

d) Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych. 

9) Mają państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody. 

10) Mają państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11) Podanie danych jest wymogiem umownym, niezbędnym do realizacji zawartej umowy, a także wynika z zapisów ustawy (Prawo Oświatowe). 

12) Podanie danych nie spowoduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane nie będą użyte do profilowania. 

 
 

Data i czytelny podpis rodziców lub opiekunów dziecka 
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