
Zgoda rodzica na wykorzystanie wizerunku/materiałów filmowych/prac dziecka

Zgodnie  z art. 6 ust.1 lit. a. RODO,  ja niżej  podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych
osobowych mojego dziecka ……………………..………………………  (imię i nazwisko dziecka) w
postaci:
 zdjęć /materiałów filmowych1 zarejestrowanych podczas realizacji zajęć, uroczystości, konkursów

oraz innych wydarzeń organizowanych przez placówkę
 prac wykonywanych przez moje dziecko 

na stronach internetowych: 

 https://p2.eduportal.bielsko.pl, https://eduportal.bielsko.pl
 w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/przedszkole2bb 

w celu dokumentowania przebiegu wydarzenia, osiągnięć dzieci oraz promocji organizowanych zajęć
przez Przedszkole nr 2 w Bielsku-Białej.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie,
jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy.

……………………..…………………………
   data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych oraz danych dzieci  jest  Przedszkole nr 2 w Bielsku-Białej  z
siedzibą ul. Bolesława Krzywoustego 3. Kontakt do Administratora pm2@cuw.bielsko-biala.pl.

2. W sprawach  związanych  z  ochroną  danych osobowych  można kontaktować  się  z  Inspektorem Ochrony
Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@projektbdo.pl, telefonicznie 502 173 951 lub pisemnie
na adres siedziby administratora z dopiskiem „IOD”.

3. Pani/a  dane  osobowe  oraz  dane  osobowe  dzieci  przetwarzane  będą  w  celu  dokumentowania  przebiegu
wydarzenia, osiągnięć dzieci oraz promocji organizowanych zajęć na podstawie wyrażonej zgody, art. 6 ust 1
lit. a. RODO z uwzględnieniem przepisów prawa  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
04.02.1994 r., art. 81.

4. Odbiorcami  Pani/a  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  dzieci  będą  podmioty  zewnętrzne
wspomagające Przedszkole w realizacji promocji placówki w szczególności dostawcy usług hostingu strony
internetowej, poczty elektronicznej oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia
Dublin 2).

5. Pani/a dane osobowe oraz dane osobowe dzieci będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody lub przez
okres realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej niż 2 lata w przypadku danych udostępnionych na
stronie internetowej placówki. Okres przechowywania danych w ramach strony Facebook udostępniamy na
stronie https://p2.eduportal.bielsko.pl/rodo - klauzula informacyjna Facebook.

6. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne.

8. Pani/a dane osobowe oraz dane osobowe dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania. 

9. Pani/a dane osobowe oraz dane osobowe dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.

1 Jeśli wyrażenie zgody na określony sposób publikacji, niewłaściwe skreślić 
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