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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka  

 

………………………………………………………………………………………………… 

oraz moich przez administratora danych  osobowych  którym jest Dyrektor Miejskiego 

Przedszkola nr 4 Leśna Kraina z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Węgrowska 22,  w 

celu: 

➢ ewidencji realizacji obowiązku przedszkolnego oraz działań zwiazanych z profilaktyką 

zdrowotną wykonywaną  w ramach obowiązku przedszkolnego, 

➢ promocji procesu edukacyjnego i wychowawczego oraz promowania dobrych praktyk tych 

procesów, przez Administratora Danych Osobowych, 

➢ promocji wizerunku  osób szczególnie wyróżniających się zarówno w procesie 

edukacyjnym jak również działających we wszelkich obszarach aktywności Administratora 

Danych Osobowych. 

  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

…………………………………………………                   ………………………………………. 

         (Miejscowość , data)                                                 (podpis rodziców /opiekunów prawnych) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

W związku z realizacją przez Pani/Pana/Państwa dziecko obowiązku przedszkolnego  

i przekazaniem nam danych osobowych, Informuję Panią//Pana/Państwa że:  

1) Administratorem Pani/Pana, Państwa dziecka danych osobowych  i wizerunku jest 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina z siedzibą w Sokołowie Podlaskim 

przy ul. Węgrowskiej 22, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana/Państwa dziecka danych osobowych, 

2) Kontakt z Inspektorem danych osobowych za pośrednictwem: e-mail - iod@sokolowpodl.pl 

http://www.przedszkole4.az.pl/
mailto:iod@sokolowpodl.pl
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3) Pani/Pana/Państwa dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu : 

- ewidencji realizacji obowiazku przedszkolnego oraz działań zwiazanych z profilaktyką  

zdrowotną wykonywaną  w ramach obowiazku przedszkolnego, 

- promocji procesu edukacyjnego i wychowawczego oraz promowania dobrych praktyk tych 

procesów przez Administratora danych Osobowych, 

- promocji wizerunku  osób szczególnie wyróżniających się zarówno w procesie 

edukacyjnym jak również działąjacych we wszelkich obszarach aktywności Administratora 

Danych Osobowych i będą udostępniane innym odbiorcom.  

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana /Państwa dziecka danych osobowych i wizerunku  jest  

art. 6 ust.1 lit. e (Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) zwanego RODO, 

5) Podanie danych jest niezbędne celem realizacji zadań ustawowych w zakresie oświaty,  

w przypadku niepodania danych niemożliwa  jest realizacja tego obowiązku , 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i wizerunku , ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

- przenoszenia danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Pani/Pana / Państwa dziecka dane osobowe i wizerunk  nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

8) Pani/Pana / Państwa dziecka dane osobowe i wizerunek  wynikające z realizacji obowiazku 

przedszkolnego, przetwarzamy dla potrzeb celów okrreslonych w pkt. 3 klauzuli 

informacyjnej, do czasu aż Pani/Pan /Państwo zgłoszą sprzeciw względem ich 

przetwarzania, w tym celu Pani/Pan/ Państwo wycofają zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy je na 

podstawie Pani /Pana / Państwa zgody, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały, bądź 

wynikało to będzie z przepisu prawa.  

9) Pani /Pana/Państwa dziecka dane osobowe i wizerunek  będą przetwarzane przez; 

- Organ prowadzący placówkę oświatową oraz Ministerstwo Edukacji. 

- Lokalne media, 

- Strona internetowa Administratora i media społecznościowe prowadzone przez     

Administratora , 

-  Ubezpieczycieli z którymi zostaną zawarte umowy na rzecz wykonywania zadań  

w ramach realizacji obowiązku szkolnego. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              ………………………………………. 

                                                                                            (podpis rodziców /opiekunów prawnych) 
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