Kobyłka, dnia …………….. 2022 r.

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka
w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku (wykonywanie zdjęć i filmowanie) mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka

przez Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce oraz przekazywanie go innym
podmiotom w celach związanych z promocją Przedszkola (udostępniania do mediów (prasy, stron
internetowych, portali społecznościowych itp.) publikujących treści o Przedszkolu w związku z
organizowanymi przez nie wydarzeniami, w których uczestniczyć będzie dziecko jak również w
celach udostępniania nagrań i zdjęć rodzicom / opiekunom, wykorzystując narzędzia sieciowe –
takie jak Messenger, Google Dysk.

.

.................................................................................
(imię, nazwisko oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Klauzula informacyjna (informacja o przetwarzaniu danych osobowych)
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w deklaracji zgody jest Publiczne Przedszkole nr 1
im. Krasnala Hałabały w Kobyłce ul. Generała Tadeusza Kościuszki 6, 05-230 Kobyłka (dalej: Przedszkole).
2. Dane osobowe zebrane w oświadczeniu będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, w
celach promocyjnych Przedszkola.
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z naszym
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@przedszkole1.kobylka.pl, lub listownie na adres podany w
pkt 1 niniejszej klauzuli.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
oraz wskazane w zgodzie (np. organizatorzy imprez, konkursów, wydarzeń, w których uczestniczyć będzie
dziecko, rodzice / opiekunowie ).
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub ustania innych przesłanek wynikających
z przepisów prawa (okresy archiwalne i dowodowe).
6. Wyrażenie zgody jest dobrowolne a jej wycofanie jest możliwe w każdym czasie (Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem).
7. W przypadku, gdy uznają Państwo, że administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem mają
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Mają Państwo również prawo dostępu do danych osobowych, prawo do
uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania ich sprostowania (poprawiania), prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
8. W przypadku zamieszczania zdjęć na portalu Facebook lub na zasobach sieciowych Google, dane
osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w Państwach trzecich Z informacjami o ochronie
danych
mogą
się
Państwo
zapoznać
pod
adresami:
Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/explanation ; Dysk Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl ).

