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 Żłobek „Dzieci Bardziej Kreatywne” (dalej zwane Żłobkiem) 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 Żłobek, w szczególności na
oficjalnej stronie internetowej Żłobka, fanpage’u na facebook.pl oraz w
pomieszczeniach Przedszkola;
w wyznaczonych do tego miejscach na terenieŻłobka, 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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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ( wycieczka do śląskiego ogrodu
zoologicznego )
Katowice, dn. _________________

______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko rodzica, 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

 TAK

 NIE

na przetwarzanie przez Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Dzieci
Bardziej Kreatywne” (dalej zwane Przedszkolem) moich danych osobowych oraz danych
mojego dziecka
______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko dziecka)

w celu i zakresie niezbędnym do udziału dziecka w wycieczce do Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego w Chorzowie w dniach …..........................................................................................

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;



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 dziecka dane osobowe będą przekazane firmie ubezpieczającej
wyjazd dzieci do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.



Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz
profilowane w związku z realizacją celu wskazanego w niniejszej zgodzie;
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podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO).;



dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym powyżej, nie dłużej niż do
(22.06.2018r.);



podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych będzie skutkował nieuwzględnieniem dziecka na liście
uczestników wycieczki.



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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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (nabór do Przedszkola)
Katowice, dn. _________________

______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko rodzica, 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

 TAK

 NIE

na przetwarzanie przez Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Dzieci
Bardziej Kreatywne” (dalej zwane Przedszkolem) moich danych osobowych oraz danych
mojego dziecka
______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko dziecka)

w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zapisu dziecka do Przedszkola .

Dyrektor Przedszkola, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:


podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wymienionym powyżej;



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 żadnym odbiorcom
danych;



Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz
profilowane w związku z realizacją celu wskazanego w niniejszej zgodzie;
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podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO).;



administratorem danych jest Centrum Rozwoju Katowice Sp. z o.o., ul. Józefowska 5 w
Katowicach



dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do ukończenia
procedury zapisu dziecka do Przedszkola, nie dłużej niż do 31 grudnia 2018r;



podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych będzie skutkował nieuwzględnieniem dziecka na liście
przyjętych.



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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Upoważnienie Nr _________

Data ______________

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Z dniem ____________r. na podstawie art. 29 rozporządzenia 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − nadaję upoważnienie
Pani/Panu:
_______________________________________________________________.
Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków wynikających ze stosunku pracy
w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi „Dzieci Bardziej Kreatywne” w
Katowicach
(dalej Przedszkole). Zakres przetwarzania wyklucza przekazywanie danych
osobowych podmiotom zewnętrznym bez wcześniejszego uzyskania właściwej zgody.
Upoważnienie obejmuje zbiory oznaczone numerami:
Nr zbiorów z ewidencji zbiorów

Nazwa programu / identyfikator

__________________________

________________________________

__________________________

________________________________

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z udzielonym
upoważnieniem oraz z przepisami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu pracy, a
także
z Polityką Ochrony Danych Osobowych przyjętą w Przedszkolu.
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Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do tworzenia/posiadania dla potrzeb wykonywanej pracy
zestawień, ewidencji oraz rejestrów z danymi osobowymi, z zachowaniem pełnej ich ochrony przy
zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w Przedszkolu

Administrator __________________________

Upoważniony __________________________
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Oświadczenie o poufności

Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczących ochrony danych osobowych,
w szczególności przepisami RODO, przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu
pracy, a także z Polityką Ochrony Danych Osobowych Pracodawcy.
W szczególności zobowiązuję się do:


przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i
Upoważnieniem,



zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp
w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych lub zadań zleconych przez
Pracodawcę,



niewykorzystywania danych osobowych w celach pozasłużbowych bądź niezgodnych ze
zleceniem, o ile nie są one jawne,



zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, o ile nie są one
jawne,



ochrony danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy RODO oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

celu przewidzianym

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może być
uznane przez Pracodawcę za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52
§ 1 pkt 1 Kodeksu Pracy lub za naruszenie przepisów RODO lub przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych.

Data i podpis pracownika: _________________________________
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Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w systemie
informatycznym
w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi „Dzieci Bardziej Kreatywne” w
Katowicach

Lp
.

Imię i nazwisko
użytkownika
Identyfikator
użytkownika

Data nadania
uprawnień

Zakres uprawnień
(szkoła)

Data odebrania
uprawnień

Powód odebrania
uprawnień

Podpis ADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

_____________________________________________________________________
„Centrum Rozwoju Katowice” sp z o.o. , ul. Józefowska 5 40-144 Katowice NIP: 6342901117 Regon 367929250

10
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REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH
w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi „Dzieci Bardziej Kreatywne” w
Katowicach

LP: 1

Data wpisu:

Cel
przetwarzan
ia
Kategoria
osób

Podstawa
przetwarzania:

art. 6 ust. 1 pkt c)
RODO

realizacja zadań wynikających z obowiązku prawnego - prowadzenie zajęć
edukacyjnych
uczniowie
zwykłe:
imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania
ucznia;
imiona, nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonu rodziców;
klasa, oceny cząstkowe, oceny końcowe

Kategoria i
zakres
danych
Kategoria
odbiorców
Przekazanie
do państwa
trzeciego
Planowany
termin
usunięcia
danych
Techniczne
i
organizacyj
ne środki
bezpieczeńs
twa

LP: 2

20.04.2018

nauczyciele, wychowawcy, dyrektor szkoły
nie
z dniem rozwiązania umowy o kształcenie lub ukończenia szkoły
archiwizacja danych: zgodnie z przepisami prawa

zgodnie z polityką bezpieczeństwa

Data wpisu:

Cel
przetwarzan
ia
Kategoria
osób

20.04.2018

Podstawa
przetwarzania:

art. 6 ust. 1 pkt c)
RODO

Zatrudnienie pracowników
pracownicy
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Kategoria i
zakres
danych
Kategoria
odbiorców
Przekazanie
do państwa
trzeciego
Planowany
termin
usunięcia
danych
Techniczne
i
organizacyj
ne środki
bezpieczeńs
twa

zwykłe:
imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania
wrażliwe: informacja o niekaralności
Dyrektor szkoły, pracownicy sekretariatu
nie
z dniem rozwiązania umowy o pracę
archiwizacja danych: zgodnie z przepisami prawa

zgodnie z polityką bezpieczeństwa
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REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH
w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi „Dzieci Bardziej Kreatywne” w
Katowicach

LP: 3

Data wpisu:

Cel
przetwarzan
ia
Kategoria
osób

Podstawa
przetwarzania:

art. 6 ust. 1 pkt c)
RODO

realizacja zadań wynikających z obowiązku prawnego - prowadzenie zajęć
edukacyjnych
uczniowie
zwykłe:
imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania
ucznia;
imiona, nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonu rodziców;
klasa, oceny cząstkowe, oceny końcowe

Kategoria i
zakres
danych
Kategoria
odbiorców
Przekazanie
do państwa
trzeciego
Planowany
termin
usunięcia
danych
Techniczne
i
organizacyj
ne środki
bezpieczeńs
twa

LP: 4

20.04.2018

nauczyciele, wychowawcy, dyrektor szkoły
nie
z dniem rozwiązania umowy o kształcenie lub ukończenia szkoły
archiwizacja danych: zgodnie z przepisami prawa

zgodnie z polityką bezpieczeństwa

Data wpisu:

Cel
przetwarzan
ia
Kategoria
osób

20.04.2018

Podstawa
przetwarzania:

art. 6 ust. 1 pkt c)
RODO

Zatrudnienie pracowników
pracownicy
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Kategoria i
zakres
danych
Kategoria
odbiorców
Przekazanie
do państwa
trzeciego
Planowany
termin
usunięcia
danych
Techniczne
i
organizacyj
ne środki
bezpieczeńs
twa

zwykłe:
imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania
wrażliwe: informacja o niekaralności
Dyrektor szkoły, pracownicy sekretariatu
nie
z dniem rozwiązania umowy o pracę
archiwizacja danych: zgodnie z przepisami prawa

zgodnie z polityką bezpieczeństwa
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 (oraz/lub art. 27.2 pkt 1 – dla danych wrażliwych) ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz.
926), wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej wymienionych moich danych osobowych.
Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej
zakresie.

Zakres danych –
zgoda

Lp.

Cel przetwarzania

Odbiorcy lub kategorie odbiorców
danych

1
2
…

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że:
●

Administratorem
danych
_______________________,

jest

_______________________

z

siedzibą

● dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem,
● dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom,
● przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
● dane podaję dobrowolnie.

_________________________________
(podpis)
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