
KLEOSIN, ……………………….. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

 

 Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka, w tym rozpowszechniania  w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy grupy, wieku, 

przez Administratora, tj. Przedszkole w Kleosinie w przygotowaniu materiałów informacyjnych                            

( np.: notatki internetowe, dyplomy, gazetki) i promocji (np.: ulotki, foldery).  

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć, filmików zawierających wizerunek i dane osobowe 

mojego dziecka zarejestrowanych podczas konkursów, wycieczkach, uroczystości przedszkolnych, 

olimpiadach, w mediach: Internecie, prasie, telewizji, gazetkach. 

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

i wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i innych związanych ze statutowymi potrzebami 

funkcjonowania przedszkola.  

Oświadczenie moje jest ważne na cały cykl pobytu mojego dziecka w Przedszkolu w Kleosinie.  

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, ze zapoznałem (łam) się z treścią klauzuli obowiązku 

informacyjnego umieszczonej na stronie internetowej Administratora lub w siedzibie Administratora,                   

w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 

swoich danych i prawie ich poprawienia.  

Ponadto Administrator poinformował mnie, ze: 

-niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie, poprzez złożenie oświadczenia w tej samej 
formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,  
 
-dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
 
 
 
 

 
 
………………………………………………………                            …………………………………………………. 
Imię i nazwisko matki                                                    Imię i nazwisko ojca 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM/ŁAM SIĘ Z : 

1. Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa na terenie Przedszkola w Kleosinie w czasie trwania pandemii 

COVID-19. 

2. Procedurą postępowania w sytuacjach kryzysowych w Przedszkolu w Kleosinie. 

3. Regulaminem bezpieczeństwa dzieci podczas przebywania w Przedszkolu w Kleosinie. 

4. Regulaminem elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka STOPEREK.PL w Przedszkolu w Kleosinie. 

5. regulaminem przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola w Kleosinie 

6. STATUTEM Przedszkola w Kleosinie. 

7. Koncepcją Pracy Przedszkola w Kleosinie. 

8. Oświadczam, iż znam zagrożenie płynące z posiadania przez dziecko kolczyków, łańcuszków i innej 

biżuterii, i nie będę czynił roszczeń z wynikających z uszkodzenia ciała bądź zgubienia  i zniszczenia przez 

dziecko elementów biżuterii.  

9. Oświadczam, iż do przedszkola będę przyprowadzać wyłącznie dziecko zdrowe, bez widocznych oznak 

chorobowych ( kaszel, katar, temperatura i inne), a w przypadku ich wystąpienia podczas pobytu dziecka 

w przedszkolu, zobowiązuję się do Jego niezwłocznego odebrania z placówki.  

10. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u mojego dziecka …………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………….. 

( data i podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

  


