
 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka 

 

Ja niżej podpisana/y…………………………………………….…………………………..…………................  
    imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka  

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  wyrażam 

zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Przedszkole Nr 52 w Warszawie   

wizerunku mojego dziecka ...................……….……………………………………………………………... 
imię i nazwisko dziecka 

utrwalonego podczas wydarzeń zorganizowanych przez przedszkole w ramach prowadzonego procesu 

dydaktyczno-opiekuńczego związanego z działalnością placówki oraz jej promocją (np. wycieczek, 

uroczystości, bali, konkursów, turniejów sportowych itp.) w postaci: 

 zdjęć*  

 filmów* 

 

Wizerunek dziecka może być zamieszczany wyłącznie na/w:  

 stronie internetowej www.przedszkole52.szkolnastrona.pl  

 tablicach informacyjnych, gazetkach ściennych wewnątrz przedszkola*, 

 kronice przedszkolnej*, 

 tablo*, 

 folderach, broszurach itp.*, 

 

Zgoda jest  dobrowolna i nie stanowi warunku  uczestnictwa dziecka w tych wydarzeniach.  

 

   Warszawa, dn.……………….....…………………..…………………… 
         data i czytelny podpis 

*Niepotrzebne skreślić   

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej PL)  (RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem  podanych danych osobowych  jest Przedszkole  nr 52, ul. Koncertowa 8, 02-787 Warszawa  

tel. 22/643 72 93, email: p52@edu.um.warszawa.pl  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest drogą mailową: ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl 

lub pocztową na adres administratora z dopiskiem „IOD”. 

3) Podstawą przetwarzania wizerunku Pani/Pana dziecka jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. 

4) Wizerunek Pani/Pana dziecka będzie przetwarzany w celu udokumentowania wydarzeń zorganizowanych przez 

przedszkole w ramach prowadzonego procesu dydaktyczno-opiekuńczego oraz promocji placówki. 

5) Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku będą wszystkie osoby odwiedzające stronę www administratora 

oraz podmioty zewnętrzne wspierające placówkę w zakresie informatycznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych.   

6) Wizerunek będzie przetwarzany do czasu pobytu dziecka w przedszkolu lub wycofania przez Panią/Pana zgody.  

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania 

i uzupełnienia, prawo usunięcia po wycofaniu wcześniej nadanej zgody, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych. 

8) Dane osobowe nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 
 

 

Druk zgody oraz treść klauzuli informacyjnej dodatkowo dostępna jest w sekretariacie placówki oraz na stronie www administratora. 
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