
Rok szkolny 2021/2022

........................................
                                                                                                                                            (miejscowość, data)

........................................
      (Imię i nazwisko rodzica)

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka

poprzez publikację wizerunku

Zgodnie z art. 7 Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 –
(zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1000) – wyrażam / nie wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych poprzez
publikację wizerunku mojego syna/córki*: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

                     (Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia dziecka)

przez Żłobek Miejski w Oławie.

Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu obejmuje: 
 zdjęcia i filmy zawierające wizerunek mojego syna/córki

Powyższa zgoda obejmuje również:
 umieszczanie wizerunku mojego syna/córki w kronice Żłobka
 umieszczanie wizerunku mojego syna/córki na stronie internetowej Żłobka. 
 umieszczanie wizerunku mojego syna/córki w prasie.
 umieszczanie wizerunku mojego syna/córki w materiałach promocyjnych Żłobka.

Oświadczam również, iż poinformowano mnie, iż:

1. Administratorem  podanych  przeze  mnie  danych  osobowych  jest  Żłobek  Miejski
w Oławie,  ul.  Chrobrego  106  A  (zwana  dalej:  ”Administratorem”),  e-mail:
zlobek.olawa@poczta.fm

2. Inspektorem ochrony danych w Żłobku Miejskim „Poranek” w Oławie jest Krzysztof
Petrykiewicz, e-mail: iod.lege.olawa@gmail.com, faks: 71 3033272

3. Podane  przeze  mnie  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  Administratora,
wyłącznie  przez  okres  prowadzenia  względem  mojego  dziecka  działalności
dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej w tutejszym żłobku, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) RODO, tj. w oparciu o treść niniejszego oświadczenia.

* - niepotrzebne skreślić

mailto:iod.lege.olawa@gmail.com


4. Podane  przeze  mnie  dane  osobowe,  będą  przechowywane  przez  Administratora
wyłącznie  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów,  o  których  mowa  w  pkt.  3
powyżej.

5. Podane przeze mnie dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c), d), e), f)
RODO).

6. Podane przeze  mnie  dane  osobowe nie  będą  przekazywane do  żadnego  innego
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Podane  przeze  mnie  dane  osobowe  nie  podlegają  i  nie  będą  podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Przysługuje mi prawo:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b. przenoszenia danych,

c. wniesienia sprzeciwu, 

d. wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  gdy  uznam,  iż  przetwarzanie
podanych  przeze  mnie  danych  osobowych,  narusza  przepisy  ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

9. Z  praw  wskazanych  powyżej  można  skorzystać  kontaktując  się  bezpośrednio
z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, wskazanym w pkt. 2.

10. Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.

….......................................................
                                                                                                       (data, podpis rodzica) 

* - niepotrzebne skreślić


