
 
 
 
 
 

 
 

 

…………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                                (miejscowość, data) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

My, niżej podpisani rodzice/prawni opiekunowie*: 

 
 ………………………..……………………………………………………………………..………………………………………………  
                                                                    ( imię nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna ) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                     ( imię nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna ) 
 
 
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie, w tym rozpowszechnianie wizerunku  naszego(-ej) /mojego(-ej)*  syna/córki*  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………..…………………………….,  

(imię i nazwisko dziecka ) 
 

zarejestrowanego podczas zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wynikającego z realizacji koncepcji Planu 
Daltońskiego programów, projektów, wycieczek przedszkolnych,  przeglądów, i uroczystości. Wizerunek przetwarzany będzie na 
tablicach przedszkolnych, kronice przedszkolnej, w broszurach informacyjnych, w artykułach, na plakatach, na stronie internetowej 
Przedszkola nr 3 w Lublinie w celu promocji działań przedszkola oraz dokumentowania procesu dydaktycznego. 
 

Wypełniając dyspozycję z art. 13 ust. 1-2 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, dalej zwane RODO, informuję, iż:  
1.   Administratorem  danych  osobowych  jest: Przedszkole  nr  3  w  Lublinie,  ul.  Kochanowskiego 5, 20-343  Lublin, 

e-mail: poczta@p3.lublin.eu, tel: 81 744 16 18. 
2.  Dane  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO  w  związku  z  przepisami  art.  81  ustawy  o  prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2016r. poz. 666).  
3.  Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym ujawniono dane osobowe  – z wyjątkiem organów publicznych, w 

sytuacji w której mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. 
Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań, głównie w formie 
realizowania usług drogą elektroniczną. Przykładem ujawienia danych odbiorcy danych może być usługa 
hostingowa wykorzystana do prowadzenia strony internetowej placówki.  

4.  Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
5.  Podane  dane  będą  przetwarzane  na  podstawie  niniejszej  zgody  do  czasu  jej  odwołania,  jednak  nie  dłużej  niż  do 

ukończenia przez dziecko edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Nr 3  w Lublinie .  
6.  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

•  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO); 
•  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);  
•  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania 

się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);   
•  prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); 
•  prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 
•  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezes  UODO  (na  adres  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  ul .  Stawki  2, 

00-193 Warszawa). 
7.  Gromadzone  dane  nie  będą  wykorzystywane  do  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  ani  do  profilowania,  

a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  
8.  Wyrażona zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolnym oświadczeniem. Zgoda  w każdej chwili może być 

wycofana.  Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.   

 

1.……………………………………………………….                                                             2.………………………………………………. 
       ( data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                                                     ( data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

                                                                                                                                                   
*niepotrzebne skreślić  
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