
Katowice, dn. ………………………
…………………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica/ prawnego  opiekuna)

ZGODY DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU DZIECKA 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka.
TAK / NIE (zgodę lub jej odmowę proszę wyraźnie zaznaczyć krzyżykiem w odpowiedniej kratce)

Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka i umieszczanie jego wizerunku na stronie internetowej
przedszkola i stronach internetowych instytucji współpracujących z przedszkolem 

TAK / NIE 
- umieszczanie wizerunku na stronie internetowej przedszkola

TAK / NIE 
- umieszczanie wizerunku na stronach internetowych 
instytucji współpracujących z przedszkolem

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka po zakończeniu pobytu w Miejskim Przed-
szkolu nr 97, utrwalonego podczas zajęć, konkursów i uroczystości organizowanych przez przedszkole  
i instytucje z nim współpracujące oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie na stronach in-
ternetowych przedszkola oraz tablo absolwentów.

TAK / NIE 
- umieszczanie wizerunku na stronie internetowej przedszkola

TAK / NIE 
- umieszczanie wizerunku na stronach internetowych 
instytucji współpracujących z przedszkolem

TAK / NIE 
- umieszczanie wizerunku na tablo w pomieszczeniach przedszkola

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w różnego rodzaju wystawach, konkursach i przeglądach arty-
stycznych oraz publiczne prezentowanie efektów jego pracy.   

TAK / NIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO) Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach informuje, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach, 40-219 Katowice, ul. Wiślana 9, zwane

dalej Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach.
2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez  placówkę: Miejskie Przedszkole nr 97 

w Katowicach, zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby uprawnione przez dyrektora przedszkola do przetwarzania

tychże danych.
4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych Pani/Pana dziecka nie określa się okresu

przechowywania tych danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane doty-

czą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które -
go dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych.
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane oso-

bowe zostaną zebrane.
..……………………………………………….

(data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)



Katowice, dn. ………………………
…………………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica/ prawnego  opiekuna)

ZGODY DOTYCZĄCE CZYNNOŚCI 
PODEJMOWANYCH W RAMACH PRACY PRZEDSZKOLA

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………..

Wyrażam  zgodę  na  konsultacje  z  psychologiem  i  logopedą  przez  cały  okres  uczęszczania  dziecka  
do Miejskiego Przedszkola nr 97 w Katowicach.

TAK / NIE 
- konsultacje z psychologiem

TAK / NIE 
- konsultacje z logopedą

Wyrażam zgodę na wyjścia mojego dziecka na spacery i innego rodzaju wyjścia poza teren przedszkola 
na cały okres uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 97 w Katowicach.

TAK / NIE

Deklaruję  udział  mojego  dziecka  w  zajęciach  katechezy  przez  cały  okres  uczęszczania  dziecka  
do Miejskiego Przedszkola nr 97 w Katowicach.

TAK / NIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO) Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach informuje, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach, 40-219 Katowice, ul. Wiślana 9, zwane

dalej Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach.
2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez  placówkę: Miejskie Przedszkole nr 97 

w Katowicach, zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby uprawnione przez dyrektora przedszkola do przetwarzania

tychże danych.
4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w placówce Miejskie Przedszkole nr 97 

w Katowicach.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane doty-

czą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które -
go dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych.
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane oso-

bowe zostaną zebrane.

..……………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)



Katowice, dn. ………………………
…………………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica/ prawnego  opiekuna)

ZGODY DOTYCZĄCE ZDROWIA I RATOWANIA ŻYCIA

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojemu dziecku w celu wykrycia objawów choroby na cały
okres uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 97 w Katowicach.

TAK / NIE

Wyrażam zgodę na wezwanie pogotowia ratunkowego oraz udzielenie mojemu dziecku pomocy ambulato-
ryjnej  w  celu  ratowania  zdrowia  lub  życia  mojego  dziecka  na  cały  okres  uczęszczania  dziecka  
do Miejskiego Przedszkola nr 97 w Katowicach.

TAK / NIE 
- wezwanie pogotowia ratunkowego

TAK / NIE 
- udzielenie pomocy ambulatoryjnej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO) Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach informuje, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach, 40-219 Katowice, ul. Wiślana 9, zwane

dalej Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach.
2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez  placówkę: Miejskie Przedszkole nr 97 

w Katowicach, zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby uprawnione przez dyrektora przedszkola do przetwarzania

tychże danych.
4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w placówce Miejskie Przedszkole nr 97 

w Katowicach.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane doty-

czą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które -
go dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych.
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane oso-

bowe zostaną zebrane.

..……………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)


