ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(wizerunek, osiągnięcia, praca twórcza)
Katowice, dn. _________________

______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko rodziców, adres zamieszkania)

Oświadczam, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1)

wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez „Centrum Rozwoju Katowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
prowadzące Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Dzieci Bardziej
Kreatywne” (dalej zwane Przedszkolem) podstawowych danych osobowych (imię, nazwisko,
grupa) oraz wizerunku, wytworów pracy twórczej oraz osiągnięć mojego syna / mojej córki

w celu wykonania umowy oraz ich publikacji
(imię i nazwisko dziecka)



 TAK
NIE



 TAK
NIE



na stronach internetowych administrowanych przez Przedszkole, w szczególności
na oficjalnej stronie internetowej Przedszkola, fanpage’u na facebook.pl oraz w
pomieszczeniach Przedszkola;
w wyznaczonych do tego miejscach na terenie Przedszkola, oraz w folderach.

„Centrum Rozwoju Katowice” sp. z o.o. jako Administrator danych osobowych, informuje Pana/
Panią, iż:


podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wymienionym powyżej i na czas
trwania umowy;



posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;



dane mogą być udostępniane przez Przedszkole podmiotom upoważnionym do uzyskania
informacji na podstawie przepisów prawa;



Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym;
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Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz
profilowane w związku z realizacją celu wskazanego w niniejszej zgodzie;



podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO).;



podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. W
przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z wizerunkiem,
wytworami pracy twórczej oraz osiągnięć syna/ córki
będzie skutkowało to
niepublikowaniem wizerunku, osiągnięć ani wytworów pracy twórczej Państwa
dziecka.



ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
__________________
data i podpis
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