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

(imię i nazwisko rodzica/ prawnego  opiekuna)

ZGODY DOTYCZĄCE DANYCH I WIZERUNKU RODZICA

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

Wyrażam zgodę na fotografowanie mnie podczas różnego rodzaju imprez i uroczystości przedszkolnych 
oraz umieszczanie mojego wizerunku na stronie internetowej przedszkola.

TAK / NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu otrzymywania infor-
macji dotyczących mojego dziecka oraz spraw przedszkolnych. 

TAK / NIE
- przetwarzanie numeru telefonu

TAK / NIE
- przetwarzanie adresu e-mail

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie zart.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. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu placówki Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach na podsta-
wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w placówce Miejskie Przed-

szkole 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)


