Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Parkowa 2, 62-590 Golina
tel. 63 241-81-54, e-mail: basniowy.dworek.golina@gmail.com
www.basniowydworek.pl

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
...…………………………….......................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
Lp.
1.
2.
3.

Treść:
W spacerach i wycieczkach dziecka w okolicach przedszkola
(wraz z grupą pod opieką nauczyciela i pomocy nauczyciela)
w ramach codziennych zajęć przedszkolnych.
W badaniach i ewentualnych nieodpłatnych zajęciach
z logopedą w przedszkolu.
W nieodpłatnych zajęciach z rytmiki w przedszkolu.
oraz wyrażam zgodę na:

4.
5.

Udzielanie pomocy medycznej (wezwanie karetki pogotowia,
przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pierwszej pomocy)
w razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.
Nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez
Administratora Danych Osobowych – Przedszkole w Golinie
„Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Parkowa 2,
wizerunku i informacji o osiągnięciach dziecka, utrwalonego
w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych w ramach
świadczonych usług w zakresie edukacji, w celu realizacji zadań
przedszkola oraz prowadzenia konkursów i innych akcji
związanych z działalnością przedszkola np. wycieczek
przedszkolnych, uroczystości związanych z wydarzeniami
organizowanymi w przedszkolu). Wizerunek, o którym tu mowa
może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku
akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych
lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zgoda dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej
www.basniowydworek.pl, w gazetach, radiu, Internecie, kronice
szkolnej, na tablicy ogłoszeń, Twojej Telewizji Regionalnej (TTR).
oraz wyrażam wolę, aby mój syn/córka brały udział w:

6.

w bezpłatnych zajęciach religii.

Podpis rodziców/opiekunów
Złożenie podpisu jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody

Niniejsza zgoda jest ograniczona czasowo i trwa od momentu jej podpisania do końca roku
szkolnego lub do czasu otrzymania pisemnej informacji od rodziców/opiekunów prawnych o jej
cofnięciu.

Oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych
Oświadczam, że zostałem/am na stronie internetowej przedszkola:
7.

Zapoznany/a ze statutem przedszkola.

8.

Zapoznany/a z podstawą programową wychowania
przedszkolnego.
Zapoznany/a z regulaminem Przedszkola w Golinie.

9.
10.
11.
12.

Poinformowany, że podczas pobytu dziecka w przedszkolu nie
mogą być podawane żadne leki, nawet te wydawane bez recepty.
Poinformowany, że do przedszkola należy przyprowadzać tylko
zdrowe dziecko.
Zapoznany/a z Ważnymi informacjami dotyczącymi organizacji
pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

Zgoda osoby upoważnionej na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych
Osobowych – Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi,
ul. Parkowa 2, w celu identyfikacji jako osoby wyrażającej zgodę/zgody opisane w powyższej tabeli.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 Rozporządzenia 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 tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –
zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek”
z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Parkowa 2, zwane dalej Administratorem.
2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu inspektor@osdidk.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji jako osoby wyrażającej zgody
na udział w opisanych w niniejszych dokumencie działaniach edukacyjnych i prozdrowotnych
realizowanych przez Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym odbiorcom.
5) Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania Pani/Pana dziecko nie będzie mogło
uczestniczyć w opisanych działaniach organizowanych przez Przedszkole.
6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca roku szkolnego.

…………………………………………………………………
(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

