
 

1 

 

 

ZGODY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

W ROKU SZKOLNYM 20…./20…. 
 

 

……………………………………………………….    Radom, ………………… 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)                                                          

………………………………………………………. 

Imię i nazwisko dziecka 

………………………………………………………. 

grupa 

 

 

ZGODA NA OBSERWACJĘ  

 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na obserwację pedagogiczną mojego dziecka. 

 

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego       miejscowość, data 

 

 

 

ZGODA NA SPACERY  

Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka 

w spacerach i zajęciach organizowanych poza terenem przedszkola. 

 

 

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego       miejscowość, data 
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ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA 

 

Oświadczam, iż zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę/nie wyrażam 

zgody* na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas pobytu  

w Publicznym Przedszkolu nr 16 w Radomiu, w szczególności podczas uroczystości, zajęć 

dydaktycznych, zabaw i wycieczek. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć i filmów na stronie 

internetowej placówki, w celu promowania działalności przedszkola oraz umiejętności i osiągnięć 

dzieci. 

 

 

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego       miejscowość, data 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż: 

1) administratorem danych osobowych wychowanków jest Przedszkole Publiczne Nr 16 w 

Radomiu, ul. Grenadierów 3, 26 -600 Radom 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz 

wykorzystywania wizerunku dziecka w przestrzeni publicznej i mediach, zgodnie z Ustawą  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2089), na podstawie  

Art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa, a w przypadku 

danych zbieranych na podstawie zgody do momentu jej odwołania bądź zgodnie z 

obowiązującym okresem retencji 

4) każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 

5) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a pozostałym 

zakresie jest dobrowolne 

7) Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com  

8) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich 

9) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany 


