
 Opoczno 01.09.2020r. 

 

….……..………………………………………………….    
  (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)                    

                                   

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie  wizerunku oraz danych osobowych 

tego wizerunki (imienia i nazwiska ) mojego dziecka przez Przedszkole nr 8 w Opocznie w tym w szczególności na 

potrzeby działalności promocyjnej w szczególności prowadzonej za pośrednictwem: 

1. strony internetowej pod adresem - www. P8opoczno.wikom.pl : zgoda / brak zgody*  

2. portalu internetowego Facebook -  zgoda / brak zgody*  

3. prasy ogólnodostępnej i przedszkolnej: zgoda / brak zgody*, 

4. tablic z pracami dzieci: zgoda / brak zgody*,  

5. tablic informacyjnych znajdujących się w Przedszkolu nr 8 w  Opocznie: zgoda / brak zgody*, 

6. kroniki przedszkolnej : zgoda / brak zgody* ,  

7. folderów informacyjnych i promocyjnych: zgoda / brak zgody*, 

8. podziękowań oraz w konkursach zewnętrznych organizowanych przez instytucje współpracujące: zgoda / 

brak zgody*, 

*niepotrzebne skreślić 

 

Zgoda dotyczy bieżącego roku szkolnego, tj. 2020/2021. Powyższe informacje podaję dobrowolnie, równocześnie 

oświadczam, że poinformowano mnie o przysługujących mi prawach dotyczących odwołania wyżej wymienionych 

zgód. 

..………………………………………………. 

                                                                                                                                                              (czytelny podpis ) 
 

 KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . 

L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej  „RODO”, podajemy do wiadomości: 

1. Dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych : 

•Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Przedszkole nr 8 w Opocznie, jest dyrektor placówki – p. 

Dorota Wijata, ul. Kopernika 10A, 26-300 Opoczno, tel. (44)755-18-42, przedszkole8@opoczno.edu.pl 

•Inspektorem Ochrony Danych jest: p. Renata Wijata, tel. (44)786-01-61, iod@opoczno.edu.pl 

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania zadań zgodnych ze statutem Przedszkola nr 8, oraz zadań 

zleconych  na podstawie odrębnych przepisów, umów zgodnie z: art. 6 RODO); 

3. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą tylko upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub na 

podstawie  umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe  nie zostaną przekazywane do państw trzecich chyba, że odrębne przepisy i umowy międzynarodowe 

pozwalają na to. 

5. Okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych ustalany jest osobno dla każdego zbioru danych osobowych i wynika 

z przepisów prawa w zakresie zbieranych danych lub przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217). 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

•prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 

(art. 15 RODO), 

•prawo do żądania sprostowania  danych osobowych (art. 16 RODO), 

•prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 

•prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 

•prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

•prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

(art. 21 RODO). 

7. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 

interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.  

Przedszkole przestanie przetwarzać te dane chyba, że w stosunku do tych danych istnieją po stronie Przedszkola nr 8, prawnie 

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana lub dane te będą niezbędne do 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w dowolnym momencie, w przypadku gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie uzyskanej zgody. 

9. W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

12.Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji - w tym profilowaniu. 


