Warszawa, dnia …………………………..

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
PODANYCH WE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

(Dla 6-latków – „Dane przetwarzane będą w trybie art. 6 ust. 1 lit c i art. 9 ust. 2 lit. b”)
(Dla dzieci 3-5) Wyrażam zgodę w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO.
W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:

1. Administratorem jest Przedszkole nr 407 w Warszawie ul. M. Pawlikowskiego 2
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Dawid Czerw, tel.: 722-309-224.
3. Dane osobowe podane we wniosku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i
art. 9 ust. 2. lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie
Informacji Oświatowej w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym
przedszkolu edukacji przedszkolnej, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod
opiekuńczo-wychowawczych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
5. Dane osobowe przekazywane będą odbiorcom na podstawie podpisanych umów
o przetwarzaniu danych osobowych w imieniu administratora: zapewniającym obsługę
informatyczną, odbiorcami nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane
osobowe w ramach postępowania zgodnie z prawem np. miasto, poradnie itp.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami ustawy Prawo
Oświatowe oraz przepisami prawa o archiwizacji.
7. Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości uczęszczania dziecka do
przedszkola.
9. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Przedszkole nr 407 w Warszawie, udzieloną w dniu …………………………….
w celu …………… Podpis osoby, której dane dotyczą.
10.
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych
osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
11.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego
w zgodności z art. 77 RODO.
Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r).

………………………………………………………..………………
podpisy rodziców/ opiekunów prawnych

Warszawa, dnia …………………….
ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017, poz. 880 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja
2016r) na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie tradycyjnej
i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko):
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
imię i nazwisko dziecka, grupa

przez Przedszkole nr 407, z siedzibą w Warszawie, ul. M. Pawlikowskiego 2, w celach
promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi
przez Przedszkole zadaniami. Zgoda na rozpowszechnianie
wizerunku obejmuje
w szczególności takie formy jego publikacji jak:
1) udostępnianie na stronie internetowej przedszkola - zezwalam/ nie zezwalam*
2) zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych,
broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach
i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej - zezwalam/ nie zezwalam*
3) dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jago kadrowanie
i kompozycję przez firmy zewnętrzne (fotograf) - zezwalam/ nie zezwalam*
Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami przez okres
………………………… oraz w okresie do … lat od zakończenia ……………………………
(dostosować do potrzeb)
Podpis rodziców/ opiekunów prawnych
……………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
do odbioru dziecka ………………………………………………………………….…………………………………………………………..

imię i nazwisko dziecka
z Przedszkola nr …… w Warszawie, przy ul. ………………………………. w roku szkolnym ……………………………
upoważniam/my następujące osoby:

1 ..........................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

2 ........................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

3 .......................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

4 .......................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na załączonym załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia ……..…………
czytelny podpis matki/opiekuna prawnego

czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

………………….………………..…………………………

…………..…………………………..…………………………

Załącznik nr 1 do oświadczenia do odbioru dziecka z przedszkola

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola
………………………………………………………………………………………..……………………………................................................
Seria i nr dowodu osobistego ………………….……………………………………………………………………………………….……………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:
12. Administratorem Pani (a) danych jest Przedszkole nr ……. W Warszawie przy ul. ………………………………… ,
które przetwarza Pani (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
13. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest …………………………………………. tel. ………………………………….
14. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby
odbierającej dziecko z przedszkola
15. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres roku
szkolnego 2018/ …………………. a następnie trwale niszczone.
16. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru
dziecka z przedszkola.
17. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Przedszkole nr …… w Warszawie, udzieloną w dniu ……………………. w celu weryfikacji tożsamości
/identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola. Podpis osoby, której dane dotyczą.
18. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
19. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77
RODO.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię, seria i nr dowodu osobistego,
nr telefonu) w trybie art. 6 ust. 1 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO.

………….………………………………………………………….
data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

LOGOPEDA
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestniczenie w zajęciach z logopedą i badanie przez logopedę
nauczyciela specjalisty zatrudnionego przez Przedszkole nr w Warszawie przy ul. .
Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka w zajęciach z logopedą oraz na
badanie przez logopedę w roku szkolnym 201 /201 .
………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka
…………………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.
U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO.
….…………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:
1. Administratorem Danych jest Przedszkole nr w Warszawie przy ul. , które przetwarza podane dane
osobowe zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust. 2. lit. a RODO w związku z Prawem Oświatowym i
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 1646).
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Dawid Czerw, tel: 722-309-224.
3. Pani(a) i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w zajęciach z logopedą i badania
przez logopedę Pani/Pana dziecka.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z przepisami o archiwizacji.
7. Przysługuje Paniui) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
8. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości uczestniczenia przez Pani(a) dziecko w
zajęciach z logopedą.
9. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę:
„Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole nr ….. w Warszawie, udzieloną
w dniu ……………………. w celu ……………………. Podpis osoby, której dane dotyczą.”
10. Przysługuje Pani(u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani(u) osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77
RODO.

Warszawa, dnia …………………..
……………….……………………………………………
Podpis rodziców/prawnych opiekunów
_______________________________________________________________________________________

PSYCHOLOG
Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na uczestniczenie w zajęciach z psychologiem i badanie na terenie
Przedszkola nr w Warszawie przy ul. przez Psychologa oddelegowanego z ……………………………… (Z
poradni, lub zatrudnionego przez Przedszkole)
Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka w zajęciach z psychologiem
oraz na badanie przez psychologa w roku szkolnym 201 /201 .
……………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.
U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO.
….…………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:
12. Administratorem Danych jest Przedszkole nr w Warszawie przy ul. , które przetwarza podane dane
osobowe zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust. 2. lit. a RODO w związku z Prawem Oświatowym i
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 1646).
13. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Dawid Czerw, tel: 722-309-224.
14. Pani(a) i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w zajęciach z psychologiem i
badania przez psychologa Pani/Pana dziecka.
15. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
16. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym.
17. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z przepisami o archiwizacji.
18. Przysługuje Pani(u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
19. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości uczestniczenia przez Pani(a) dziecko w
zajęciach z psychologiem.
20. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę:
„Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole nr w Warszawie, udzieloną w
dniu ……………………. w celu …………………………... Podpis osoby, której dane dotyczą.”
21. Przysługuje Pani(u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani(u) osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
22. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77
RODO.

Warszawa, dnia …………………..
….………………………………………………………..
Podpis rodziców/prawnych
opiekunów

