
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Rozwoju Malucha „Promyczek”, 

prowadzący Niepubliczne Przedszkole Dom Rozwoju Malucha „Promyczek” w Bartągu, 

reprezentowane przez:  Hannę Wasiak: 

NIP 739-346-65-31  ; Telefon 664-229-770 

 e-mail: kontakt@zlobek-przedszkole.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z 

umowy o naukę i opiekę z Niepublicznym Przedszkolem Dom Rozwoju Malucha „Promyczek” w 

Bartągu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, 

3. Informuję, że dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu prawidłowego realizowania 

zawartej umowy, Systemu Informacji Oświatowej i innych zadań oświatowych, do których realizacji 

potrzebne są dane zawarte w umowie, oraz przy realizacji Projektów Unijnych. 

4. Informuję, że dane osobowe przedstawione w umowie przekazane będą w w/w celach: do Biura 

Rachunkowego Alternatywa; Urzędu Gminy Stawiguda; Systemu Informacji Oświatowej; 

nauczycielom i innym osobom zatrudnionym w przedszkolu lub współpracującym z nim w celu 

prawidłowego realizowania zadań umowy, prawa oświatowego i innych przepisów prawnych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu przez 

okres 5 lat. Dłuższe przechowywanie danych osobowych może wynikać tylko z przepisów prawa do 

których były one potrzebne tj. realizowanie projektu unijnego. 

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, 

       ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

       cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, 

 którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy 

      uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym;  ich nieprzekazanie 

spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o opiekę i naukę z Niepublicznym Przedszkolem 

Dom Rozwoju Malucha „Promyczek” w Bartągu. 

 

 

 

…………………………………….                        ………………………………………. 

                                                               Podpisy rodziców      ( czytelnie imię i nazwisko) 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Z 

PRZEDSZKOLA  

 

 

 

Pan/Pani 

 

 

…............................................................................................... 

 

 

Informujemy, że Pani/a dane osobowe (w postaci: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego) są 

przetwarzane i administrowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przez Dom 

Rozwoju Malucha „Promyczek” w Bartągu prowadzący Niepubliczne Przedszkole Dom Rozwoju Malucha 

„Promyczek” w celu umożliwienia Państwu odbioru z przedszkola dziecka 

……………………….…...................................... 

Dane zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców dziecka, tj. Domowi Rozwoju Malucha 

„Promyczek” w Bartągu, reprezentowanemu przez p.Hannę Wasiak. 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także 

prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. 

Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

 

         Dyrektor : 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną : 

 

 

…........................................................................................ 

 

data i podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka : 

 

 

 



 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

 

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka 

….................................................................... 

na stronie internetowej: www.zlobek-przedszkole.pl 

oraz profilu facebookowym zarządzanym przez przedszkole. 

 

 

…........................................................................... 

       Data, imię i nazwisko Rodzica/ Opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zlobek-przedszkole.pl/


 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek 

mojego dziecka …........................................................... przez Dom Rozwoju Malucha „Promyczek” w Bartągu 

prowadzący Niepubliczne Przedszkole Dom Rozwoju Malucha „Promyczek”, zarejestrowanych podczas zajęć 

i uroczystości przedszkolnych oraz uczestnictwem 

w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Dom 

Rozwoju Malucha „Promyczek”. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie prac wykonanych przez moje 

dziecko na tablicach przeznaczonych do tego celu na korytarzach przedszkolnych. 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

– administratorem moich danych osobowych jest Dom Rozwoju Malucha „Promyczek” 
 w Bartągu, prowadzony przez p. Hannę Wasiak; 

– podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie poniższej zgody przez cały okres edukacji 
przedszkolnej; 

– dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie 
poniższych przepisów prawa; 

– przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

– ponadto przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze 
mnie zgody przed jej cofnięciem; 

– dodatkowo przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; 

– podanie przeze mnie dniach jest dobrowolne; 
 

 

 

 

 

 

    ….................................................................................................. 

     data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

 



 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

(pieczęć przedszkola)      (miejscowość, data) 

 

 

 

Zgoda rodziców na 

udostępnienie danych wrażliwych dziecka 

 

 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz.U. Z 2016 r. poz. 922), udzielam zgody administratorowi danych Domowi Rozwoju Malucha 

„Promyczek” w Bartągu prowadzącemy Przedszkole Niepubliczne Dom Rozwoju Malucha 

„Promyczek” na udostępnienie danych dziecka dotyczących alergii, dysfunkcji rozwojowych, 

dokumentów związanych z posiadanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bądź 

wczesnym wspomaganiu rozwoju, jeżeli takowe opinie i orzeczenia dziecko posiada, pracownikom 

przedszkola, terapeutom i osobom (firmom) współpracującym z przedszkolem w ramach 

prowadzenia zajęć dla celów: ochrony zdrowia i życia, umożliwienia niesienia pomocy medycznej 

oraz psychologiczno- pedagogicznej, prowadzenia terapii, obserwacji i badań. 

 

Mam świadomość, że podane przeze mnie dane mają charakter danych wrażliwych i podlegają 

szczególnej ochronie prawnej zgodnie z art. 27 Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody ww. dane nie będą udostępniane innym podmiotom 

niż wymienione powyżej, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich 

poprawiania. 

 

Zgody udzielam dobrowolnie. 

 

 

 

………………………………………………… 

       (data i podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 

       

 


