
Przedszkole Nr 2 

z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II 

ul. Ks. Bolka 17, 58-160 Świebodzice 

                                        tel. 074 666 96 48; 601 737 749; e-mail: sekretariat@przedszkole2.swiebodzice.pl 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Świebodzice, data:……………………… 

Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgody* na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego 

syna/córki/podopiecznego ……………………………………………….......................................................... 

wraz z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko, grupa) zarejestrowany podczas realizacji: konkursów, 

turniejów sportowych i innych uroczystości przedszkolnych, w Internecie, mediach społecznościowych, lokalnej 

prasie, telewizji, gazetkach przedszkolnych, na tablicy w przedszkolu oraz kronice przedszkolnej. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie 

w celu promocji, publikacji osiągnięć dziecka oraz tworzenia historii Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Jana 

Pawła II w Świebodzicach. 

1. Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl edukacji mojego dziecka w Przedszkolu Nr 2  

im. Jana Pawła II w Świebodzicach oraz po jego zakończeniu, do czasu odwołania zgody. 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższymi informacjami:  

1. Administratorem danych osobowych Pańs twa dziecka/ podopiecznego jest Przedszkole Nr 2 im. 

Jana Pawła II z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Księcia Bolka 17, tel. 74 666 96 46.   
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@toner.hm.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Podanie danych jest dobrowolne. 

5. Dane osobowe Państwa dzieci/podopiecznych mogą zostać udostępnione innym podmiotom (lokalna 

prasa, telewizja, miejska strona internetowa oraz miejski profil społecznościowy facebook) na zasadach 

i w celu określonym w zgodzie.  

6. Dane Państwa dzieci/podopiecznych będą przetwarzane do czasu realizacji celów lub wycofania zgody na 

ich przetwarzanie (zgodę można wycofać między innymi poprzez złożenie oświadczenia dostępnego 

u wychowawcy). 

7. Przysługuje Państwu prawo do: 

a. dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do ich 

przeniesienia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

b. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych 

osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa 

dzieci/podopiecznych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.(RODO). 

9. Zgromadzone dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji. 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                      (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                      (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


