
 

 

 

 

 

 

 

Łódź, dn. ……………………………. 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ NA ROK SZKOLNY 

2020/2021 

 

My, niżej podpisani .............................................................................................................................  
(imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych) 

wyrażamy zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie niżej wymienionych danych osobowych 

naszego dziecka …………………………………………………………………………. : 

 

Lp. Zakres 
danych 

Cel/czynność 
przetwarzania 

Odbiorcy 
lub kategorie odbiorców 

danych 

Zgoda 
(właściwe  

podkreślić) 

1.    Wizerunek  
   dziecka 
 

Zamieszczanie na przedszkolnej stronie 
internetowej wizerunku dziecka utrwalonego 
jako przedszkolaka Przedszkola Miejskiego Nr 66 
w celu promocji Przedszkola i osiągnięć jego 
podopiecznych 

Dane będą publicznie 
dostępne 

TAK 
 

NIE 

2.    Wizerunek  
  dziecka 

Zamieszczanie na przedszkolnej witrynie portalu 
Facebook wizerunku dziecka utrwalonego jako 
przedszkolaka Przedszkola Miejskiego Nr 66 w 
Łodzi, w celu promocji Przedszkola i osiągnięć 
jego podopiecznych. 

Dane będą publicznie 
dostępne. Wyrażając zgodę 
jednocześnie oświadczam, że 
zapoznałem/łam się z 
regulaminem w/w portalu 

TAK NIE 

3.   Imię, nazwisko,    
wizerunek dziecka 

Dokumentowanie wyników konkursów,festiwali, 
przeglądów artystycznych na stronie 
internetowej Przedszkola, organizowanych 
przez Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi. 

Praca oraz dane autora będą 
publicznie dostępne 

TAK NIE 

4.  Wizerunek dziecka Publikowanie wizerunku dziecka w mediach 
odwiedzających przedszkole w celu promocji 
działalności placówki. 

Dane będą publicznie 
dostępne TAK NIE 

5.  Imię, nazwisko, 
wizerunek dziecka 

Usługi fotograficzne Firmy fotograficzne w ramach 
zawartej umowy 

TAK NIE 

6.  Imię, nazwisko, 
zakres udzielonej 
pomocy 

Wspieranie działalności edukacyjnej oraz pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna 

Prowadzący zajęcia 
TAK NIE 

7.  Imię, nazwisko Organizowanie nauczania religii  
(tylko dzieci 6-letnie) 

Brak  
TAK NIE 

8.  Imię, nazwisko, 
wizerunek dziecka 

Publikacja wizerunku dziecka utrwalonego jako 
wychowanka Przedszkola Miejskiego Nr 66 w 
Łodzi, w związku z udziałem w projektach 
edukacyjnych wewnętrznych, jak i zewnętrznych 
(ogólnopolskich, międzynarodowych np. 
UNICEF) 

Praca oraz dane autora będą 
publicznie dostępne 

TAK NIE 

9.  Imię, nazwisko Wyjścia, wycieczki organizowane przez 
Przedszkole w celach edukacyjnych. 

Brak  
TAK NIE 

10.  Imię, nazwisko Systematyczne sprawdzanie czystości osobistej 
oraz czystości głowy. 

Brak 
TAK NIE 

11.  Imię i nazwisko Przesiewowe badania logopedyczne Brak TAK NIE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda udzielona jest do czasu jej odwołania w formie pisemnej.  

Jednocześnie zgodnie  z Art. 14 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
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, przyjmuję do wiadomości, że: 
- Administratorem danych jest Przedszkole Miejskie Nr 66 w Łodzi z siedzibą przy ul. Grażyny 34, 
- przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,  
- po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte,  
- dane podaję dobrowolnie, 
- niniejszą zgodę mogę odwołać w formie pisemnej w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

...................................................................................................  


