Tomaszów Maz., dn. …….……..

……………………………………………………..
…………………………………………………….
(imię i nazwisko obojga rodziców/ prawnych opiekunów)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam/y, że (nie) wyrażam/y zgodę/y na rejestrowanie i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
mojego dziecka podczas pobytu w Niepublicznym Katolickim Przedszkolu Językowym
„Wyspa Szkrabów” im. św. Filipa Neri, w szczególności podczas zajęć dydaktycznych, zabaw,
konkursów, uroczystości i wycieczek organizowanych przez przedszkole oraz wykorzystanie tego
wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola, w kronice szkolnej oraz
tablicach ściennych i folderach przedszkolnych w celu informacji i promocji przedszkola.
………………………………………………………………………………………………………
( imię/imiona i nazwisko dziecka )
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenie dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

….............…………………..…………………………..
…............……………………………………………….
(czytelne podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja/My, niżej podpisana/ny/ni (nie) wyrażam/y zgodę/y na przetwarzanie moich/naszych danych
osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu w celu związanym z edukacją mojego/naszego
dziecka:
……………………………………...…………………………………………………………………
przez Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów” im. św. Filipa Neri
w Tomaszowie Mazowieckim, ul. św. Antoniego 97.
Jednocześnie oświadczam/y, że znam/y przysługujące mi/nam uprawnienia, w tym prawo do dostępu
do treści moich/naszych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Oświadczam, że dane
osobowe podałam/łem dobrowolnie.
Wyrażam/y/nie wrażam/y zgodę/y na zamieszczanie danych osobowych mojego/naszego dziecka:
imię i nazwisko, grupa przedszkolna - w szatni, salach zajęć, tablicach informacyjnych przez
Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów” im. św. Filipa Neri
w Tomaszowie Mazowieckim, ul. św. Antoniego 97.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych
osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych)
…………………….………………….……..................….
..............................................................................................
(czytelne podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów )

