
Zgoda rodziców 
Na podstawie art. 6 ust. 1a prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
dziecka ……………………………………………………. w celu wykorzystania wizerunku dziecka na 
stronie internetowej naszego przedszkola.  Zakresem w związku z art. 6 ust.1a będzie 
umieszczanie zdjęć wizerunku dziecka z pracą plastyczną podczas wykonywania przez dziecko 
pracy zdalnej. 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwiecień 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest: Przedszkole nr 2 im. 
Misia Uszatka w Zawierciu z siedzibą w Zawierciu, przy ul. Marszałkowska 28 

2. Dane osobowe wizerunkowe dziecka  przetwarzane będą w celu realizacji statutowych 
zadań placówki.  

3. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.   

 

Dane Inspektora Ochrony Danych : iod@gimpmyszkow.pl      

  ……………………………….. 

Podpis rodziców 

Zgoda rodziców 
Na podstawie art. 6 ust. 1a prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
dziecka ……………………………………………………. w celu wykorzystania wizerunku dziecka na 
stronie internetowej naszego przedszkola.  Zakresem w związku z art. 6 ust.1a będzie 
umieszczanie zdjęć wizerunku dziecka z pracą plastyczną w celu realizacji konkursów 
plastycznych podczas wykonywania pracy zdalnej. 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwiecień 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest: Przedszkole nr 2 im. 
Misia Uszatka w Zawierciu z siedzibą w Zawierciu, przy ul. Marszałkowska 28 

2. Dane osobowe wizerunkowe dziecka  przetwarzane będą w celu realizacji statutowych 
zadań placówki.  

3. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.   

 

Dane Inspektora Ochrony Danych : iod@gimpmyszkow.pl      

 

……………………………….. 

                                                                                          Podpis rodziców 
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