
ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA REJESTROWANIE, PRZETWARZANIE, UMIESZCZANIE 
WIZERUNKU DZIECKA   W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

.................................................................................................. 
(imię i nazwisko dziecka) 

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na rejestrowanie, przetwarzanie, umieszczanie 
danych osobowych dziecka (imię i nazwisko, wizerunek, wiek) przez Przedszkole Nr 2 w Skierniewicach ul. Szarych 
Szeregów 6, 96-100 Skierniewice, w zakresie wykraczającym poza obowiązek ustawowy danych osobowych,  
w celu promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku przedszkola oraz innych działań oświatowych, 
kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych przedszkola na: 

- stronie internetowej przedszkola pod adresem www.p2skierniewice.wikom.pl 

- łamach prasy ogólnokrajowej, gazetki przedszkolnej „Słoneczko”, w radio  

- w folderach kroniki przedszkolnej 

- wystawach, tablicach na terenie przedszkola 

- wycieczkach i wyjściach organizowanych przez przedszkole 

- spotkaniach, uroczystościach, zajęciach związanych z życiem przedszkola 

2. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany o tym, kto jest Administratorem Danych, przekazano mi dane 
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wskazano cele i podstawy przetwarzania danych, podano 
informacje o odbiorcach danych, wskazano okres przechowywania danych, pouczono mnie o przysługujących mi 
prawach, w tym prawie do cofnięcia zgody i prawie sprzeciwu, poinformowano mnie o możliwości złożenia skargi 
do organu nadrzędnego, jak również wskazano czy podanie danych jest obowiązkiem ustawowym lub umownym 
lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy jestem zobowiązany/-na do ich podania i jakie są ewentualne 
konsekwencje niepodania danych, udzielono mi także informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. 

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

                                        Data i czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

_______________________________________________________________________________________ 

ZGODA NA REJESTROWANIE, PRZETWARZANIE, UMIESZCZANIE WIZERUNKU   RODZICÓW (PRAWNYCH 
OPIEKUNÓW) DZIECKA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

.................................................................................................. 
 (imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna) 
                                                                                 .................................................................................................. 
                                                                                                      (imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna) 

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na rejestrowanie, przetwarzanie, umieszczanie 
moich danych osobowych (imię i nazwisko, wizerunek) przez Przedszkole Nr 2 w Skierniewicach ul. Szarych 
Szeregów 6, 96-100 Skierniewice, w zakresie wykraczającym poza obowiązek ustawowy, danych osobowych, 
w celu promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku przedszkola oraz innych działań oświatowych, 
kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych przedszkola na: 

- stronie internetowej przedszkola pod adresem www.p2skierniewice.wikom.pl 

- łamach prasy ogólnokrajowej, gazetki przedszkolnej „Słoneczko”, w radio  

- w folderach kroniki przedszkolnej 

- wystawach, tablicach na terenie przedszkola 

- wycieczkach i wyjściach organizowanych przez przedszkole 

- spotkaniach, uroczystościach, zajęciach związanych z życiem przedszkola 

2. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, kto jest Administratorem Danych, przekazano mi dane 
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wskazano cele i podstawy przetwarzania danych, podano 
informacje o odbiorcach danych, wskazano okres przechowywania danych, pouczono mnie o przysługujących 
mi prawach, w tym prawie do cofnięcia zgody i prawie sprzeciwu, poinformowano mnie o możliwości złożenia 
skargi do organu nadrzędnego, jak również wskazano czy podanie danych jest obowiązkiem ustawowym lub 
umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy jestem zobowiązany do ich podania i jakie są ewentualne 
konsekwencje niepodania danych, udzielono mi także informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. 

…………………………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

…………………………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

http://www.p2skierniewice.wikom.pl/

