ZGODY RODZICÓW – dotyczy dziecka:
Imię i nazwisko…………………………………………. Pesel………………………

Wyrażam zgodę *
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Nie wyrażam zgody *

Na wyjścia, wycieczki, konkursy poza teren przedszkola
(piesze, autokarowe lub środkami komunikacji miejskiej:
tramwaj, autobus, pociąg)
Wezwanie pogotowia ratunkowego i zabranie dziecka
do szpitala w sytuacji zagrażającej zdrowiu mojego dziecka
Na kontakty mojego dziecka z logopedą
Na kontakty mojego dziecka z pedagogiem i psychologiem
Na uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych
i zabieranie go przez osobę prowadzącą zajęcia
w pracowniach plastycznych „Formart”
lub „Akcent”(poza placówką)
Na fotografowanie mojego dziecka aparatem
przedszkolnym jak również przez profesjonalnego
fotografa podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
specjalistycznych oraz podczas uroczystości
przedszkolnych, konkursów**
(cel: promocja przedszkola oraz wykonanie pamiątkowych
zdjęć)
Umieszczanie „zdjęć krajobrazowych” zawierających
wizerunek mojego dziecka z zajęć dydaktyczno –
wychowawczych, specjalistycznych oraz podczas
uroczystości przedszkolnych, konkursów - na stronie
internetowej przedszkola, folderach reklamowych,
plakatach oraz tablicach ściennych na terenie przedszkola
i tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie danej
osobowej w postaci wizerunku. Mam świadomość, że
zgoda jest dobrowolna i odwołalna w każdym momencie**

……………………
(data)

* zaznaczyć właściwe
**- obowiązek informacyjny związany z wizerunkiem:

…………………

(podpis Rodziców / prawnych Opiekunów)

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest Zgromadzenie Sióstr Szkolnych Notre Dame w Opolu 45-020 Opole,
ul Mały Rynek 5
2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana i dziecka danych osobowych kontakt pod adresem e-mail: przedszkole2@wp.pl lub
przedszkole@przedszkole-tecza.katowice.pl
3. Pani/Pan i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia wizerunku zgodnie z art. 6 ust.1. lit. a
4. Pani/Pana i dziecka dane osobowe będą przekazane firmom , z którymi współpracuje przedszkole np. firmy organizujące wycieczki, zajęcia
dydaktyczne, firma fotograficzna, firmy IT itp
6. Pani/Pana i dziecka dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, odwołania zgody.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Przetwarzanie Pani/Pana i dziecka danych wynika z ochrony prawnego interesu ADO.
10. Pani/Pana i dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

