…………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka

………………………………………………………..
imię i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych

Przedszkole Publiczne
44-352Czyżowice
ul. Wodzisławska110
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA
[Proszę zaznaczyć w kratce [ ] znak „X” przy oświadczeniu/zobowiązaniu]

[ ]

Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję zapisy Wytycznych MEN, MZ i GISdla publicznych
i niepublicznych placówek od 1 września 2021 r (oraz wszelkich późniejszych aktualizacji), procedury
funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

[Wyrażam zgodę] / [Nie wyrażam zgody]* na pomiar temperatury ciała mojego dziecka w przypadku
wystąpienia podczas pobytu w placówce objawów chorobowych.
*/niepotrzebne skreślić/
[ ]

Oświadczam, iż w przypadku, gdy ja bądź moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym
samym adresem) zostaną objęci kwarantanną poinformuję o tym niezwłocznie dyrektora Placówki.

[ ]

Zobowiązuję się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia mojego dziecka, a w
przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu jego zdrowia, zobowiązuję się do
nieprzyprowadzania dziecka do Placówki.

[ ]

W czasie pobytu mojego dziecka w placówce zobowiązuję się do odbierania telefonów z Placówki
kierowanych na numer telefonu:
…………………………………………………………………………….
(numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego )

i w razie otrzymania powiadomienia o konieczności odebrania dziecka z Placówki w związku
z pogorszeniem stanu zdrowia dziecka zobowiązuję się do pilnego przybycia i odebrania dziecka.
[ ]

Zostałam/łem poinformowana/y o wdrożonych nadzwyczajnych procedurach chroniących dzieci i
pracowników, niemniej jednak mam świadomość, że nie zniweluje to zagrożenia zakażania
koronawirusem.

[ ]

Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich dzieci
i pracowników Placówki, wraz z ich rodzinami.

[ ]

O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora Placówki.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Data i podpis matki dziecka/ prawnego opiekuna

Data i podpis ojca dziecka/ prawnego opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne, 44-352Czyżowice, ul. Wodzisławska110,
zwanym dalejPrzedszkole Publiczne;tel. 32 451 33 11, e-mail: ppczyzowice@gorzyce.pl, (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przesyłając zapytania na
adres Administratora lub poprzez e-mail: iodo@marwikpoland.pl.
3. Pani/Pana dane zawarte w oświadczeniu będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej pracy
placówki oraz zagwarantowania bezpiecznego pobytu dziecka w placówce i ochrony jego zdrowia w związku z
wprowadzonym w Kraju stanem epidemii, przy jednoczesnym zastosowaniu Wytycznych MEN, MZ i GISdla
publicznych i niepublicznych placówek od 1 września 2021 r.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust 1 lit e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO (przetwarzanie jest
niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego), w związku z
Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii oraz Wytycznymi MEN, MZ i GISdla publicznych i niepublicznych placówek od 1 września 2021 r.
5. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie organom i podmiotom uprawnionym do dostępu do
informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. stacji sanitarno-epidemiologicznej, podmiotom
medycznym, policji).
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udokumentowania prawidłowej organizacji pracy
placówki w stanie zagrożenia epidemicznego oraz wdrożonych środków bezpieczeństwa w związku z
ogłoszonym stanem epidemii. Po tym czasie Pani / Pana dane zostaną trwale usunięte.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie
będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe skuteczne wdrożenie
stosownych działań przeciwepidemicznych, co może utrudnić a nawet uniemożliwić właściwą ochronę przed
rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

…………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka
………………………………………………………..
imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego, nr telefonu

Przedszkole Publiczne
44-352Czyżowice
ul. Wodzisławska110
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA
dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19
1. Oświadczam, że według mojej wiedzy:
• moje dziecko ani żaden z pozostałych domowników nie jestosobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie
występują u mojego dziecka ani domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni
objawy infekcji, m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła),
• moje dziecko ani żaden z pozostałych domowników nie przebywana kwarantannie ani nie pozostaję pod
nadzorem epidemiologicznym,
• w ostatnich 14 dniach moje dziecko ani żaden z pozostałych domowników nie miałkontaktu z osobą
zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie COVID–19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem
epidemiologicznym.
2. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu
koronawirusem COVID-19 obowiązujące w Przedszkolu Publicznym.
3. Oświadczenie składam w związku z udziałem mojego dziecka w organizowanej przez Przedszkole Publiczne
wycieczce/ zajęciach/ konkursie/ uroczystościw dniach ……………………..…..
4. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wycieczki/ zajęć/ konkursu/
uroczystości lub okresie bezpośrednio popojawiły się zmiany w stanie zdrowia dziecka lub pozostałych
domowników, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.
…………………………………………………….

…………………………………………………….

Data i podpis matki dziecka/ prawnego opiekuna

Data i podpis ojca dziecka/ prawnego opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne, ul. Wodzisławska110, 44-352Czyżowice,tel. 32 451
33 11, e-mail: ppczyzowice@gorzyce.pl, (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przesyłając zapytania na adres
Administratora lub poprzez e-mail: iodo@marwikpoland.pl.
3. Pani/Pana i dziecka dane zawarte w oświadczeniu będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej
pracy placówki oraz zagwarantowania bezpieczeństwa dziecka w związku z wprowadzonym w Kraju stanem epidemii.
4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym) oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów
związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego), w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie organom i podmiotom uprawnionym do dostępu do informacji na
podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. stacji sanitarno-epidemiologicznej, podmiotom medycznym,
policji).
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udokumentowania prawidłowej organizacji pracy
placówki w stanie zagrożenia epidemicznego oraz wdrożonych środków bezpieczeństwa w związku z ogłoszonym
stanem epidemii. Po tym czasie Pani / Pana i dziecka dane zostaną trwale usunięte.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich i dziecka danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą
stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe skuteczne wdrożenie
stosownych działań przeciwepidemicznych, co może utrudnić a nawet uniemożliwić właściwą ochronę przed
rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA ZAJĘCIA RELIGII / ETYKI*
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
religii i etyki w publicznych placówkach, niniejszym oświadczam, iż wyrażam chęć udziału córki/syna:
……………………………………………………….………………… grupa / klasa…………................
w lekcjach religii / etyki * w placówce: Przedszkole Publiczne, ul. Wodzisławska110, 44-352Czyżowice.
Uwagi: dziecko może uczestniczyć w lekcjach religii ,w lekcjach etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów. W przypadku rezygnacji z religii lub etyki
proszę o skreślenie tych zajęć w których dziecko nie będzie uczestniczyć.
*(niepotrzebne skreślić)

……………………………………………………..…
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w oparciu o art. 9 ust.
2 lit a. 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, na potrzeby prawidłowej realizacji zadań przez Placówkę.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych
przedstawionymi poniżej.
……………………………………………...…………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 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 (zwanej dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jestPrzedszkole Publiczne, ul. Wodzisławska110, 44-352Czyżowice, tel.32 451
33 11, e-mail: ppczyzowice@gorzyce.pldalej: Administrator.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iodo@marwikpoland.pllub listownie na adres siedziby
Administratora.
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji zajęć przez Administratora, zgodnie z
udzieloną przez Panią/Pana zgodąna podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie
z przepisu prawa.
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani /Pana dane będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Placówce.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych,ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa).
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego zorganizowania zajęć dla Pani/Pana
dziecka.
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych.

REZYGNACJA RODZICA Z UCZĘSZCZANIA JEGO DZIECKA NALEKCJE RELIGII/ETYKI*

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
religii i etyki w publicznych szkołach, niniejszym oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa mojego syna/mojej
córki....................................................................., grupa przedszkolna/ klasa ..........................
w lekcjach religii/etyki* w placówce:Przedszkole Publiczne, od dnia ...............................................

..................................................................................
Data i czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

Uwagi: dziecko może uczestniczyć w lekcjach religii, w lekcjach etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów. W przypadku rezygnacji z religii
lub etyki proszę o skreślenie tych zajęć, w których dziecko nie będzie uczestniczyć.

*(niepotrzebne skreślić)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w oparciu o art. 9 ust.
2 lit a. 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, na potrzeby prawidłowej realizacji zadań przez Placówkę.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych
przedstawionymi poniżej.
..................................................................................
Data i czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 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 (zwanej dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Publiczne, ul. Wodzisławska110, 44-352Czyżowice, tel.32 451
33 11, e-mail: ppczyzowice@gorzyce.pldalej: Administrator.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iodo@marwikpoland.pllub listownie na adres siedziby
Administratora.
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji zajęć przez Administratora , zgodnie z
udzieloną przez Panią/Pana zgodąna podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie
z przepisu prawa.
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani /Pana dane będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Placówce.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych,ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa).
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego zorganizowania zajęć dla Pani/Pana
dziecka.
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych.

OŚWIADCZENIE RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………….
Grupa / Klasa ……………………………………………..
Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka z Placówki: Przedszkole Publiczne, ul.
Wodzisławska110, 44-352Czyżowice po zakończeniu zajęć:

imię i nazwisko osoby upoważnionej

seria i nr dowodu
tożsamości

nr telefonu osoby
upoważnionej

Upoważnienie jest ważne:
1. [ ]do dnia : ………………………………………………….
2. [ ]jednorazowo w dniu ………………………………..
3. [ ] w wybranych terminach …………………………………………
( proszę zaznaczyć krzyżykiem „X” oraz podać daty, przedział czasowy lub np. konkretny dzień tygodnia )
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..…..

data ……………..…………….

czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego………………………………………

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie mojego Dziecka po opuszczeniu przez nie
terenu Placówki pod opieką osoby upoważnionej.
data ……………..…………….

czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego………………………………………

Oświadczam, że każda z osób upoważnionych została poinformowana o przekazaniu jej danych osobowych
(imię, nazwisko, seria i nr dowodu tożsamości, nr telefonu) do Placówki,celem umożliwienia jej odbioru
mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, że osobom upoważnionym została przekazana informacja o
zasadach przetwarzania danych ich dotyczących zgodnie z załączoną klauzulą informacyjną.
data ……………..…………….

czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego………………………………………

Oświadczenie składa się bezpośrednio w sekretariacie, najpóźniej w godzinach porannych w dniu
obowiązywania upoważnienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
W trybie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) Przedszkole Publiczne informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne, ul. Wodzisławska110, 44-352Czyżowice,
tel. 32 451 33 11, e-mail: ppczyzowice@gorzyce.pldalej Administrator;
2. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, realizacja zadania w interesie publicznym, polegającego
na umożliwieniu rodzicom zorganizowania bezpiecznego powrotu dziecka z Placówki;
3. Może się Pani/Pan kontaktować w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych z wyznaczonym inspektorem
ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iodo@marwikpoland.pl lub listownie na adres
siedziby Administratora;
4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie (imię, nazwisko, seria i nr dowodu tożsamości, nr telefonu) przetwarzane będą
wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby odbierającej dziecko z Placówki;
5. Pani/Pana dane zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego dziecka w związku z przekazanym Placówce
upoważnieniem Pani/Pana do odbioru dziecka z Placówki;
6. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres ważności
upoważnienia wydanego przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.
W przypadku powstania roszczeń, dane mogą być przetwarzane do ustania tych roszczeń;
7. Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu;
e) prawo do usunięcia danych osobowych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193
Warszawa).
8. Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie organy i podmioty publiczne uprawnione do dostępu do danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sąd, organy ścigania lub instytucje państwowe;
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwtrzecich lub organizacji międzynarodowych;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia Pani/Panu odbioru dziecka z
Placówki.

………………………………………………………………..
imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE (objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną)
Informuję, że wyrażam zgodę na objęcie przez placówkę: Przedszkole Publiczne, ul. Wodzisławska110, 44352Czyżowicemojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) ……………………………………………………………,
uczęszczającego do grupy / klasy …………………., pomocą psychologiczno-pedagogiczną, o której mowa w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 09.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

data ……………..…………….

czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego ………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 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 (zwanej dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jestPrzedszkole Publiczne, ul. Wodzisławska110, 44-352Czyżowice, tel.32 451
33 11, e-mail: ppczyzowice@gorzyce.pldalej: Administrator;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iodo@marwikpoland.pllub listownie na adres siedziby
Administratora;
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzieleniu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
Placówce, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. cRODO, w związku z art. 109 ust. 1 pkt 5Ustawy z
14.12.2016 r. – Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 09.08.2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że będzie to wynikać
z przepisów prawa;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do udokumentowania
objęcia Pani/Pana dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikający z przepisów archiwalnych;
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo
żądania ograniczenia przetwarzania;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa);
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu objęcia Pani/Pana dziecka
pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych;

ZGODA NA SPRAWDZANIE CZYSTOŚCI SKÓRY
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*
na sprawdzanie czystości skóry głowy mojego dziecka przez
pracowników placówki: Przedszkole Publiczne, ul. Wodzisławska110, 44-352Czyżowice.
(*Niepotrzebne skreślić)
data ……………..…………….

czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego ………………………………………

ZGODA NA MYCIE ZĘBÓW
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody * na przegląd uzębienia wraz z uzyskaniem informacji dotyczącej
przeglądu oraz mycie zębów mojego dziecka w placówce: Przedszkole Publiczne, ul. Wodzisławska110, 44352Czyżowice.
(*Niepotrzebne skreślić )
data ……………..…………….

czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego ………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) Przedszkole
Publiczneinformuje, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne, ul. Wodzisławska110, 44-352Czyżowice, tel.32
451 33 11, e-mail: ppczyzowice@gorzyce.pldalej: Administrator;
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:
e-mail:
iodo@marwikpoland.pl lub listownie na adres siedziby Administratora;
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach zapewnienia odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej i higienicznych
warunków pobytu Pani/Pana dziecka w Placówce;
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9
ust. 2 lit. a) RODO;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniej profilaktyki
zdrowotnej i higienicznych warunków pobytu Pani/Pana dziecka w Placówce;
W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowaniaoraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego zorganizowania profilaktyki
zdrowotnej dla Pani/Pana dziecka;
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej i
higienicznych warunków pobytu Pani/Pana dziecka w Placówce;
Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych.

…………………………………………..…………….
(imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko):
……………………………………………………………………………………………………… podczas zajęć, konkursów, uroczystości i
wycieczek, których organizatorem jest: Przedszkole Publiczne, 44-352Czyżowice, ul. Wodzisławska110 oraz
wykorzystanie tego wizerunku poprzez nieodpłatne umieszczanie zdjęć:
(proszę zaznaczyć przy wybranym polu krzyżyk [X]- brak w danej pozycji zaznaczenia pola
[ ] TAK lub [ ] NIE jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia zgody)
[ ] TAK
[ ] NIE - na stronie internetowej Placówki
[ ] TAK

[

] NIE – na portalu społecznościowym Facebook* (Fanpage Placówki)

[ ] TAK

[

] NIE – w serwisie internetowym (komunikator) Instagram

[ ] TAK
[ ] TAK

[
[

] NIE – w kronice pamiątkowej Placówki
] NIE – na tablicach ściennych w pomieszczeniach Placówki

[ ] TAK
[ ] NIE – w folderach wydanych przez Placówki
prowadzonych przezPrzedszkole Publiczne, w celu informacji i promocji Placówki
data ……………..…………….

czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego ………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (zwanej dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jestPrzedszkole Publiczne, 44-352Czyżowice, ul. Wodzisławska110, zwanym
dalej Przedszkole Publiczne; tel. 32 451 33 11, e-mail: ppczyzowice@gorzyce.pl;
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:e-mail:
iodo@marwikpoland.pllub listownie na adres siedziby Administratora;
3. Dane osobowe Pani /Pana dziecka przetwarzane będą w celu promocji placówki:Przedszkole Publicznei będą
udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz
art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.)
dotyczącego rozpowszechniania wizerunku;
4. Wizerunek Pani/Pana dziecka może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za
prowadzenie i utrzymanie strony www oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora w mediach
społecznościowych, jak też podmiotom i instytucjom, które posiadają dostęp do danych w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa;
5. Administrator nie planuje przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym
wskazać należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania utrwalonego wizerunku w związku z
umieszczeniem go na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym;
6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych i promocji lub do
momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa przetwarzania danych uniemożliwi Placówce
(Administratorowi danych) publikację wizerunku Pani/Pana dziecka w celach informacji i promocji;
12. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych.
*Zob. https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update – deklarujący zapewnia administratora o znajomości regulaminu i zasad
korzystania z portalu Facebook

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne oraz
nieograniczone czasowo oraz terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka:
Imię i nazwisko dziecka ......................................................................................................................
przez Przedszkole Publiczne, ul. Wodzisławska 110, 44-352 Czyżowice w celach informacyjnych i
promocyjnych związanych z udziałem mojego dziecka w zajęciach / konkursach/ uroczystościach. Zgoda na
rozpowszechnianie wizerunku obejmuje jego takie formy utrwalania jak fotografie cyfrowe, filmy z
uwzględnieniem fonii lub nagranie audio oraz zamieszczanie wizerunku na:
[ ] - stronie internetowej : www.ppczyzowice.gorzyce.pl
[ ] - portalu społecznościowym: Facebook (Fanpage)
(proszę zaznaczyć przy wybranym polu krzyżyk [X]
Poinformowano mnie, że wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami do
momentu cofnięcia mojej zgody.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się w oparciu o art. 13 ust.1 i 2 RODO z zasadami
przetwarzania danych osobowych o których mowa wyżej
data ……………..…………….

czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego ………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (zwanej dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jestPrzedszkole Publiczne, ul. Wodzisławska110, 44-352Czyżowice;tel. 32 451
33 11, e-mail: ppczyzowice@gorzyce.pl;
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:e-mail:
iodo@marwikpoland.pllub listownie na adres siedziby Administratora;
3. Dane osobowe Pani /Pana dziecka przetwarzane będą w celu promocji i informacji placówki:Przedszkole Publicznei
będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81
Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.)
dotyczącego rozpowszechniania wizerunku;
4. Wizerunek Pani/Pana dziecka może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za
prowadzenie i utrzymanie strony www oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora w mediach
społecznościowych, jak też podmiotom i instytucjom, które posiadają dostęp do danych w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa;
5. Administrator nie planuje przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym
wskazać należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania utrwalonego wizerunku w związku z
umieszczeniem go na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym;
6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych i promocji lub do
momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa przetwarzania danych uniemożliwi Placówce
(Administratorowi danych) publikację wizerunku Pani/Pana dziecka w celach informacji i promocji;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych.
*Zob. https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update – deklarujący zapewnia administratora o znajomości regulaminu i zasad
korzystania z portalu Facebook

…………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE NUMERU TELEFONU oraz E-MAIL DO RODZICA/OPIEKUNA
(w przypadku wyrażenia zgody proszę zaznaczyć krzyżyk [X] )

[ ] Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępniam moje dane kontaktowe, w celu
otrzymywania telefonicznie, w tym za pomocą sms informacji od: Przedszkole Publiczne, 44-352Czyżowice,
ul. Wodzisławska110 o zachowaniu i postępach w nauce mojego dziecka.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
(numer telefonu rodzica/prawnego opiekuna)

[ ] Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz
udostępniam
dane kontaktowe,
w celu otrzymywania drogą elektroniczną, na podane konto mailowe informacji od: Przedszkole Publiczne, ,
44-352Czyżowice, ul. Wodzisławska110 o zachowaniu i postępach w nauce mojego dziecka.
………………………………………………………………………………………………………
(e-mail rodzica/prawnego opiekuna)

data ……………..…………….

czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO) Przedszkole Publiczne informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jestPrzedszkole Publiczne, 44-352Czyżowice, ul. Wodzisławska110,tel. 32 451
33 11, e-mail: ppczyzowice@gorzyce.pldalejAdministrator;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:
e-mail:
iodo@marwikpoland.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora;
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktuw sprawie zachowania i postępu w nauce dziecka w
Placówcena podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisów prawa;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w placówce;
7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych uniemożliwi kontakt z Panią/Panem
w celach przekazania informacji dotyczących zachowania i postępów w nauce Pani/Pana dziecka;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych.

…………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (Absolwent)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie nieodpłatne wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko):
……………………………………………………………………………………………………… przez placówkę Przedszkole Publiczne, 44352Czyżowice, ul. Wodzisławska110, po zakończeniu pobytu w placówce Przedszkole Publiczne, utrwalonego
podczas zajęć, konkursów, uroczystości oraz wycieczek organizowanych przez Przedszkole Publiczne, jak też
zdjęć udostępnionych przeze mnie oraz nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie:
(proszę zaznaczyć przy wybranym polu krzyżyk [X]- brak w danej pozycji zaznaczenia pola
[ ] TAK lub [ ] NIE jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia zgody)
[ ] TAK
[ ] NIE - na stronie internetowej Placówki
[ ] TAK

[

] NIE – na portalu społecznościowym Facebook* (Fanpage Placówki)

[ ] TAK

[

] NIE – w serwisie internetowym (komunikator) Instagram Placówki

[ ] TAK

[

] NIE – w kronice Placówki

[ ] TAK

[

] NIE – na tablicach ściennych w pomieszczeniach Placówki

[ ] TAK
[ ] NIE – w folderach wydanych przez Placówkę
prowadzonych przez placówkę Przedszkole Publiczne, w celu informacji i promocji placówki Przedszkole
Publiczne.
data ……………..…………….

czytelny podpis absolwenta………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (zwanej dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jestPrzedszkole Publiczne, 44-352Czyżowice, ul. Wodzisławska110,tel. 32 451
33 11, e-mail: ppczyzowice@gorzyce.pldalejAdministrator;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:
e-mail:
iodo@marwikpoland.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora;
3. Dane osobowe Pani /Pana dziecka przetwarzane będą w celu promocji placówki:Przedszkole Publicznei będą
udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz
art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.);
4. Pani/Pana wizerunek może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za prowadzenie i
utrzymanie strony www oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora w mediach społecznościowych, jak
też podmiotom i instytucjom, które posiadają dostęp do danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
5. Administrator nie planuje przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym
wskazać należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania utrwalonego wizerunku w związku z
umieszczeniem go na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym;
6. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych i promocji lub do
momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa przetwarzania danych uniemożliwi Placówce
(Administratorowi danych) publikację Pani/Pana wizerunku w celach informacji i promocji;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych.

*Zob.

https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update – deklarujący zapewnia administratora o znajomości regulaminu i zasad

korzystania z portalu Facebook

…………………………………………………….
(imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów)

Czyżowice, dn. ………….. ……………….
…………………………………………………….
(imię i nazwisko)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię, nazwisko, nr telefonu,
adres email w związku z pełnieniem przeze mnie obowiązków Członka Rady Rodziców w jednostce:
Przedszkole Publiczne, ul. Wodzisławska 110, 44-352Czyżowice oraz udostępniam numer telefonu
prywatnego, na potrzeby kontaktów , w tym za pomocą sms oraz adres e-mail jednostce: Przedszkole
Publiczne

………………………………………………………………………………………………………
(numer telefonu)

………………………………………………………………………………………………………
(e-mail)

data ……………..…………….

czytelny podpis ………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO) informujemy, że:
1.

Administratorem Danych Osobowych jestPrzedszkole Publiczne, 44-352Czyżowice, ul. Wodzisławska110,tel. 32 451
33 11, e-mail: ppczyzowice@gorzyce.pldalejAdministratorem;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:
e-mail:
iodo@marwikpoland.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora;
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Panią/Panem w związku z realizacją obowiązków
Członka Rady Rodziców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie
z przepisu prawa;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres pełnienia obowiązków Członka Rady
Rodziców w Przedszkolu Publicznym;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięciaoraz ograniczenia
przetwarzania danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych może utrudnić kontakt z
Panią/Panem jako członkiem Rady Rodziców;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla odwiedzających fanpage Facebook Przedszkola Publicznego
Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:
1. dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”;
2. zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz;
3. przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość;
4. odwiedziły nasz fanpage.
Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO)Przedszkole Publiczne, ul. Wodzisławska110, 44-352
Czyżowice informuje, że:
1.
2.

Administratorem Danych Osobowych jestPrzedszkole Publiczne zwanym dalej Administratorem;
Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych):e-mail:
iodo@marwikpoland.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody udzielonej wraz z wejściem na fanpage, a także mogą być
przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa na osobnym formularzu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO;
b) w celu informowania o naszej działalności i naszych usługach, tj. w celu marketingowym dla którego podstawą
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c) w celu realizacji obowiązków, które nakładają na nas przepisy prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach funkcjonowania fanpage’a dotyczy:
a) danych identyfikujących Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);
b) zdjęć profilowych;
c) innych zdjęć, w szczególności związanych z bieżącą działalnością Administratora;
d) treści Państwa komentarzy, zapytań poprzez prywatną wiadomość oraz treści rozmów prowadzonych za pomocą
aplikacji Messenger.
5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;
6. Odbiorcą Państwa danych jest właściciel portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., z siedzibą w Menlo
Park 94025, California) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod
adresem (https://www.facebook.com/about/privacy);
7. Państwa dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez
Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na
Facebooku. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, są one
dostępne na naszym fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora. Dane mogą być również przechowywane przez
okres wynikający z przepisów prawa;
8. Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii zapasowych;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na fanpage’u danych;
d) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia Państwa danych;
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane
osobowe zostaną zebrane.

