
Klauzula zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci zapisanych do 

przedszkola jest Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 7 Integracyjnego w Brzegu przy ul. 

Gaj 1. 

2. Jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się pod 

adresem e-mail: inspektor@iodbrzeg.pl 

3. Dane, które są niezbędne do wykonania zadań administratora będą wykorzystywane 

w celach opiekuńczo – edukacyjno – wychowawczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, 

e, oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit a, f, g Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz na podstawie Pani/Pana 

zgody 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany odrębnymi 

przepisami 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

9. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania 

danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy 

zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania 

spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Zaznaczyć odpowiedni kwadrat TAK NIE 

Wyrażam zgodę na zbieranie, wykorzystanie i przetwarzanie danych 

osobowych, w tym danych wrażliwych, zawartych w Karcie zapisu dziecka do 

przedszkola i Karcie informacyjnej przez Dyrektora Przedszkola, w celach 

związanych z przyjęciem, pobytem oraz edukacją naszego dziecka 

w przedszkolu. 

  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, w tym danych 

wrażliwych w zakresie niezbędnym do pracy przedszkola i zachowania 

bezpieczeństwa mojego dziecka. 

  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich numerów telefonów w celu 

zabezpieczenia pobytu i edukacji mojego dziecka w przedszkolu. 

  
 



 

Wyrażam zgodę na badanie logopedyczne i udział dziecka w zajęciach 

logopedycznych oraz przekazanie wyników badania placówce przedszkolnej 

w celu dalszej pracy z dzieckiem. 

  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w spacerach, wycieczkach oraz 

innych imprezach organizowanych przez przedszkole. 
  

Wyrażam zgodę na badanie psychologiczne, pedagogiczne i udział dziecka 

w zajęciach terapeutycznych oraz przekazanie wyników badania placówce 

przedszkolnej w celu stymulowania obniżonych funkcji. 

  

Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie internetowej przedszkola 

wizerunku mojego dziecka w czasie całego pobytu w przedszkolu i po jego 

zakończeniu. 

  

Wyrażam zgodę na umieszczenie i publikowanie zdjęć mojego dziecka 

w ulotkach, folderach, artykułach prasowych, TV, radiu i innych mediach 

o treściach edukacyjnych i promocyjnych przedszkola. 

  

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć mojego dziecka na tablicach 

informacyjnych w przedszkolu. 
  

Wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku mojego dziecka na przedszkolnym 

profilu portalu społecznościowego – „Facebook”. 
  

Wyrażam zgodę na umieszczenie i publikowanie prac plastycznych mojego 

dziecka na tablicach plastycznych w przedszkolu. 
  

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursach 

organizowanych przez Przedszkole 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka w celu promocji 

osiągnięć dla pozytywnego wizerunku Przedszkola 
  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związanych 

z rozliczeniem za uczęszczanie dziecka do placówki  
  

Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji o moim dziecku osobie 

upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola. 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu 

realizacji innych działań edukacyjnych min. zajęciach dodatkowych, projektach 

edukacyjnych itp. 

  

 

………………, dn. ………………………                                           ………………………………… 
Miejscowość                           data                                                                       czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 
 


