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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

NA STRONIE INTERNETOWEJ – Rodzice i dzieci 

 

 
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
poprzez umieszczenie wizerunku na stronie internetowej przedszkola, zarejestrowanych w czasie zajęć 
i imprez okolicznościowych, zarówno w trakcie jak i po ukończeniu wychowania przedszkolnego. 
 
Równocześnie zostałem poinformowany, że udzieloną zgodę mogę wycofać w każdym momencie. 
Jestem świadomy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano przed jej wycofaniem. Rozumiem, że aby usunąć dane osobowe mojego dziecka, wyrażone 
niniejszą zgodą, mogę skorzystać z prawa do usunięcia. 
   

Data i czytelny podpis mamy  
/ opiekuna prawnego 

 Data i czytelny podpis taty / 
 opiekuna prawnego 

 

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych poprzez umieszczenie wizerunku, na stronie internetowej przedszkola, 
zarejestrowanych w czasie zajęć i imprez okolicznościowych, zarówno w trakcie jak i po ukończeniu 
wychowania przedszkolnego przez moje dziecko. 

Równocześnie zostałem poinformowany, że udzieloną zgodę mogę wycofać w każdym momencie. 
Jestem świadomy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano przed jej wycofaniem. Rozumiem, że aby usunąć moje dane osobowe, wyrażone niniejszą 
zgodą, mogę skorzystać z prawa do usunięcia. 
   

Data i czytelny podpis mamy  
/ opiekuna prawnego 

 Data i czytelny podpis taty / 
 opiekuna prawnego 

 

Zobowiązuje się do nieupubliczniania zdjęć i filmów zarejestrowanych na terenie przedszkola  
z udziałem innych dzieci lub pracowników przedszkola bez ich zgody. 

   

Data i czytelny podpis mamy  
/ opiekuna prawnego 

 Data i czytelny podpis taty / 
 opiekuna prawnego 

 

  



Zgoda na stronę internetową Przedszkole nr 427 „Kraina Radości” Załącznik nr 4 
do Polityki Ochrony Danych 

 

Data wydruku: 28.05.2021 Strona 2 z 2 Wersja dokumentu: 20210527 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

NA STRONIE INTERNETOWEJ – Pracownicy 

 

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych poprzez umieszczenie wizerunku, imię i nazwisko, na stronie internetowej 
przedszkola, zarejestrowanych w czasie zajęć i imprez okolicznościowych, zarówno w trakcie jak i po 
ukończeniu wychowania przedszkolnego przez moje dziecko. 

Równocześnie zostałem poinformowany, że udzieloną zgodę mogę wycofać w każdym momencie. 
Jestem świadomy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano przed jej wycofaniem. Rozumiem, że aby usunąć moje dane osobowe, wyrażone niniejszą 
zgodą, mogę skorzystać z prawa do usunięcia. 
   

Data i czytelny podpis pracownika   

 


