
 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych  w celach promująco-informacyjnych oraz przetwarzania wizerunku  

 

………………………………………………………        Krościenko Wyżne, dnia  …………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

……….…..………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO oświadczam, że: 

 wyrażam zgodę           

 nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Krościenku 

Wyżnym do celów promujących, informacyjnych związanymi z organizowanymi m.in. konkursami, wydarzeniami o 

charakterze artystycznym, kulturowym, sportowym, edukacyjnym, turystycznym oraz integracyjnym. 

 wyrażam zgodę 

 nie wyrażam zgody 

na opublikowanie danych dziecka w zakresie imienia, nazwiska oraz wyników w konkursach na stronie internetowej 

Przedszkola.            
 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO oświadczam, że: 

 wyrażam zgodę  

 nie wyrażam zgody 

rejestrowanie wizerunku dziecka oraz wykorzystanie tego wizerunku w celach promujących i informacyjnych poprzez 

umieszczanie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej tj. stronie internetowej Przedszkola, na witrynach oraz gazetkach w 

przestrzeni Przedszkola. 

 wyrażam zgodę  

 nie wyrażam zgody 

na przekazanie wizerunku dziecka z opisemw celu jego umieszczenia w gazetach i czasopismach Urzędu Gminy 

Krościenko Wyżne, Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym,  Stowarzyszenia kulturalnego „Dębina”  na 

lokalnych stronach internetowych tych podmiotów. 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, wizerunek dziecka może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego 

i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 

podpisany imieniem, nazwiskiem oraz wynikiem konkursu, wizerunek dziecka nie może być użyty do innych celów, 

w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub naruszać w inny sposób dobra osobiste dziecka. 
 

 

 

 

…….…………………………………….. 

         (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

       
Informacja: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w 

Krościenku Wyżnym zwane dalej: „Administratorem” reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt do 

Administratora: ul. Południowa 11, 38-422 Krościenko Wyżne, telefon: 13 43 153 02, e-mail: 

przedszkolekw@onet.eu. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych email przedszkolekw@onet.eu tel. 134315302 

 

2. Przetwarzanie danych w zakresie udzielonej zgody odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, podanie 

danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne aby uczestniczyć w ww. działaniach, takich jak zawody, 

konkursy itp. 

3. Dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia wychowanie przedszkolnego oraz rocznego przygotowanie 

przedszkolnego dla dzieci zapisanych do Przedszkola odbywa się na podstawieart. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. 

b RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze określonych przede wszystkim 
w następujących przepisach: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 

r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji oświatowej, ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, 

rozporządzenia do ww. ustaw. 



 Podanie danych w ww. celu jest uregulowane ustawowo i jest niezbędne do realizacji zadań Przedszkola w celu 

 zapewnienia wychowania przedszkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego. 

4. Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo wglądu do danych osobowych przetwarzanych przez ww. 

podmiot, prawo żądania ich uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia 

jeżeli zachodzą przesłanki uprawniające do powyższych praw. 

5. Przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do wykonania wskazanych celów oraz 

przez wymagany okres archiwizacji, nie dłużej niż 10 lat od zakończenia nauki. 

6. Odbiorcami przetwarzanych danych mogą być m.in. Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym, Gminny Ośrodek 

Kultury w Krościenku Wyżnym, inne szkoły organizujące konkursy międzyszkolne, podmioty i osoby z którymi 

szkoła zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
7. Posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do 

właściwego organu nadzorczego w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w Warszawie. 

8. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, administrator 

nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz czynności profilowania; 

 


