Szadek , dn. ....................... r.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Ja, niżej podpisany/-a ............................................................................ wyrażam zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie przez Publiczne Przedszkole w Szadku z siedziba ul. Widawska 7, wizerunku mojego
małoletniego dziecka ................................................................................., utrwalonego w postaci fotografii
wykonywanych podczas zajęć w tym Przedszkolu. Zgoda obowiązuje do chwili jej cofnięcia, lecz nie dłużej
niż przez 5 lat od jej uzyskania. Fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola i
Gminy i Miasta Szadek w celu promocji Przedszkola, jak również zapisane na płytach DVD, które zostaną
przekazane dzieciom na pamiątkę pobytu w Przedszkolu. Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek dziecka
stanowi jego dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Publiczne Przedszkole w Szadku
do realizacji ww. celów. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zamieszczoną na odwrocie zgody klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach, zgodnie z
Ogólnym Rozporządzeniem ws. Ochrony Danych („RODO”)
Wyrażam również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac mojego małoletniego dziecka (m.in.
rysunków, obrazków, malowideł itp.) poprzez opublikowanie na stronie internetowej Przedszkola oraz
gazetkach w placówce.

...........................................................
(podpis)

Klauzula informacyjna
Informujemy, że Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku Państwa dziecka jest Publiczne
Przedszkole w Szadku, ul. Widawska 7, 98-240 Szadek, adres e-mail: p@przedszkoleszadek.eu.
Inspektorem ochrony danych w Publicznym Przedszkolu w Szadku jest Pan Piotr Wojtowicz
iod@ugimszadek.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji Przedszkola, tj. poprzez opublikowanie na stronie
internetowej Przedszkola wizerunku oraz prac (m.in. rysunków, obrazków, malowideł itp.) dziecka, jak
również w celu utrwalenia tego wizerunku i prac na płytach DVD, które zostaną przekazane dzieciom na
pamiątkę pobytu w Przedszkolu. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało na podstawie
udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jak również w związku z realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich, tj. przede wszystkim ustaleniem, dochodzeniem
lub obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie dłużej niż do czasu
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednakże po tym czasie Administrator może
przechowywać dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, tj. przez okres
przedawnienia takich roszczeń.
Przetwarzane dane osobowe mogą być ujawnione osobom przeglądającym stronę internetową Przedszkola i
Gminy i Miasta Szadek, dzieciom i ich rodzicom, którzy otrzymają płyty DVD na pamiątkę pobytu
w Przedszkolu, oraz innym osobom, które będą przeglądały ww. płyty DVD. Dane osobowe mogą być
również przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z realizacją ww. celów
przetwarzania, m.in. podmiotom świadczącym usługi IT, obsługę hostingową, prawną etc.
Informujemy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania
ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania
zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z
prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed takim cofnięciem zgody.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem
przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych
osobowych.
Podane danych osobowych jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że bez ich podania Administrator nie
będzie mógł zrealizować ww. celów przetwarzania. Brak podania danych osobowych będzie się zatem
wiązał z nieotrzymaniem płyty DVD jako pamiątki pobytu w Przedszkolu, a także brakiem publikacji
fotografii zawierającej wizerunek oraz prace dziecka.

