OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko I rodzica (opiekuna prawnego) ……………………………………………………………………..
Imię i nazwisko II rodzica (opiekuna prawnego) …………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Przedszkole
Samorządowe nr 1 w Niepołomicach, ul. T. Kościuszki 23;32-005 Niepołomice, reprezentowanym przez Dyrektora:
Dorotę Zielonkę (Administratora danych osobowych). Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe przetwarzane
będą w celach promocyjnych jednostki poprzez publikację zdjęć i filmów, prac dziecka i innych danych osobowych
w związku z pobytem dziecka w jednostce przez okres wskazany w informacji o przetwarzaniu danych.
Zgoda dotyczy przetwarzania danych:
• na stronie internetowej jednostki pod adresem: http://przedszkole.niepolomice.pl/
• na korytarzach, w gablotach zewnętrznych i wewnętrznych jednostki,
• w kronice przedszkolnej, publikacjach pamiątkowych,
• na czasowych ekspozycjach i wystawach przedszkolnych,
• w gazecie lokalnej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie:






imię i nazwisko,
prace autorskie (plastyczne, graficzne, literackie, itp.) z ich danymi identyfikującymi,
wizerunek,
głos.

W przypadku zgody na przetwarzanie wizerunku, jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne jego rozpowszechnianie na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1062 z późn. zm.),
……………………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie podanych wyżej danych osobowych moich i mojego dziecka
odrębnemu Administratorowi, którym jest:




Gmina Niepołomice , Pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
Gazeta Niepołomicka

w celu opublikowania przez nich na własnych stronach internetowych, w celach promocyjnych lub realizowania
własnych zadań dziennikarskich, w tym publikowania i rozpowszechniania wizerunku. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za przetwarzanie danych po ich przekazaniu, ani za realizację obowiązków ciążących na tych
podmiotach, w tym informacyjnych względem Państwa.

……………………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem danych osobowych Państwa i waszego dziecka jest Przedszkole Samorządowe nr 1
w
Niepołomicach,
ul.
T.
Kościuszki
23,
32-005
Niepołomice
tel.
12
2811083
e-mail: przedszkole@przedszkole.niepolomice.pl W jego imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor.
Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail:
iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy jednostki. Wyjaśni on Państwu wszelkie
wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej jednostce.
3. Naszym głównym celem przetwarzania jest:
• promocja jednostki,
• przekazanie danych promocyjnych innym podmiotom, które realizują działalność dziennikarską lub promocyjną.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia znanego jako RODO1,
która może być w każdej chwili wycofana.
5. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych w celach promocyjnych (w tym wizerunku) lub brak zgody
na przekazanie danych innym podmiotom nie stwarza negatywnych konsekwencji dla Państwa i dziecka.
6. Dane będą przechowywane przez placówkę przez okres uczęszczania do placówki dziecka . Zdjęcia na aparatach
fotograficznych do 1 roku, zdjęcia na nośnikach informatycznych do 10 lat. Natomiast dane opublikowane
w mediach przez okres oddziaływania poszczególnych informacji medialnych. Dane na stronie internetowej przez
okres do 5 lat. Dane w gablotach, w kronice przedszkolnej, publikacjach pamiątkowych przez okres oddziaływania
medium, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa.
7. Dane mogą tez przetwarzać podmioty z nami współpracujący, będzie to np.
• Dostawca hostingu strony internetowej przedszkola: H88 S.A., ul. Franklina Roosvelta 22, 60-829 Poznań
• Odbiorcy, dla których została wyrażona zgoda na przekazanie danych.
8. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, żądać
ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo
żądać usunięcia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, bez
wpływu na przetwarzanie przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
10. Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez naszą jednostkę uzyskają Państwo na stronie internetowej jednostki pod adresem : http://przedszkole.niepolomice.pl/

1

Rozporządzenie 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)

