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        Rzeszów, dnia ………………………….……… 
    

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

……………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 
 

……………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 
 

Ja niżej podpisany/a*………………………………………………….…………..………….................................................... 
    imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*   

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka oraz oświadczam, iż  
wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody *na przetwarzanie przez Administratora Danych –Przedszkole 
Publiczne Nr 12  w Rzeszowie  
wizerunku i informacji o osiągnięciach mojego syna/ córki* .......................…………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 
utrwalonych w postaci zdjęd i filmów w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji,  w związku 
z realizacją zadao związanych z działalnością edukacyjną, wychowawczą i opiekuoczą przedszkola–
(uroczystości,wycieczki, konkursy, itp.) oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczanie 
go na: 
- stronie Przedszkola www.pp12.edupage.org   TAK/NIE* 
- tablicy informacyjnej w Przedszkolu     TAK/NIE*  
- mediach (prasa, telewizja)     TAK/NIE* 
- stronach internetowych innych przedszkoli, szkół                       TAK/NIE* 
 
Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może byd użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani 
naruszad w inny sposób prawa do prywatności, istotnych interesów i innych dóbr osobistych 
dziecka/podopiecznego. 
 
*Niepotrzebne skreślid          
      ...........…………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

I. Administratorem danych osobowych jest: Publiczne Przedszkole Nr 12, adres: 35-222 
Rzeszów, ul. Kopaczewskiego 1, reprezentowane przez Dyrektora. 

II. Przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych w postaci: wizerunku oraz informacji o 
osiągnieciach będzie odbywało się w szczególności w celu promocji działao dydaktyczno 
– wychowawczych przedszkola i osiągnięd dzieci. 

III. Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Brak zgody na przetwarzanie 
wizerunku nie spowoduje niekorzystnych konsekwencji dla dziecka. 

IV. Dane osobowe przechowywane będą na stronie Przedszkola do momentu wycofania 
zgody lub przez okres 5 lat od zakooczenia przez nie edukacji w Przedszkolu. . Odbiorcami 
danych będą wszyscy zainteresowani wydarzeniami z życia Przedszkola  oraz firma SC 
Applied Software Consultans s.r.o , na której serwerze przechowywane są zdjęcia. 

V. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych na stronie 
www.pp12.edupage.org w zakładce ochrona danych osobowych (RODO).  

 


