…………………………………………………
………………………………………………...
(imię, nazwisko, adres)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Lp.

Zakres danych

1.

Imię,
nazwisko, data
i miejsce
urodzenia,
adres, pesel
Wizerunek,
oddział, imię
i nazwisko
Wizerunek,
oddział
Wizerunek,
oddział, imię
i nazwisko

Ubezpieczenie

Firma ubezpieczeniowa

Promocja przedszkola
na www i facebook

Rodzice, użytkownicy
sieci internetowej

Utrwalenie wizerunku

Firma fotograficzna

Prezentacja osiągnięć
dziecka na gazetkach
przedszkolnych, w
mediach

Osoby odwiedzające
przedszkole, rodzice,
media lokalne i
ogólnopolskie (prasa,
telewizja)

Imię,
nazwisko, data
i miejsce
urodzenia,
adres, pesel

Tworzenie
bezpiecznych
warunków dla dzieci –
zapobieganie
rozprzestrzeniania się
chorób zakaźnych
(wszawica)
Organizacji
przedszkola (np. listy
zbiorcze)

2.

3.
4.

5.

6.

Imię
i nazwisko

Cel przetwarzania

Odbiorcy lub kategorie
odbiorców danych

Pielęgniarka
środowiskowa, sanepid

Rodzice, nauczyciele,
odwiedzający
przedszkole

Wyrażam zgodę /nie
wyrażam zgody

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Podpis rodzica/opiekuna
prawnego

Klauzula informacyjna:
1.Administratorem danych jest Dyrektor Publicznego Przedszkola w Brożcu ,
2.Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z podanym celem.
3.Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom.
4.Przetwarzanie danych jest możliwe tylko dzięki Państwa zgodzie.
5.Na każdy etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:
1)Dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych
danych,
2)Modyfikacji i poprawiania swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich
zakresu przetwarzania,
3)Całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
4)Niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
5)Wzniesieniu sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych (w tym wycofania zgody),
6)Przeniesieniu danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą
umową.

………………………………………….
podpis rodzica/ prawnego opiekuna

……………………………………………………..
……………………………………………………..
………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka, adres)

Zgoda
Lp.
1.

Temat
Wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka w spacerach i wycieczkach

Wyrażam zgodę / nie
wyrażam zgody
 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

Podpis rodzica/ opiekuna
prawnego

organizowanych w roku szkolnym
2020/2021
2.

Zapoznałem/am się z procedurą
przyprowadzania i odbierania dziecka
z Publicznego Przedszkola w Brożcu

3.

Wyrażam zgodę aby pielęgniarka/
wychowawczynie grup sprawdzały
czystość głowy mojego dziecka w roku
szkolnym 2020/2021

4.

Zapoznałem/am się z wysokością opłat
za wyżywienie i pobyt dziecka
w Publicznym Przedszkolu w Brożcu

5.

Moje dziecko realizuje roczne
przygotowanie przedszkolne wyrażam
zgodę na udział dziecka w zajęciach

 NIE DOTYCZY
 TAK

 NIE

 NIE DOTYCZY

z religii
6.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie
badań przesiewowych przez logopedę

 TAK

 NIE

i terapię logopedyczną

………………………………………….
podpis rodzica/ prawnego opiekuna

