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o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez

PrzedszkoLe Publiczne w Wolczynie

Niniejszym, na podstawie art. ó ust. 1 |it. a Rozporządzenia Par]amentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej2aM/679
z daia 27 kwletnia 2_01,6 r. w sprawie ochrony osob flzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyienia dyrektyuly 95l46lWE (RODO), wyrazam zgodę na
przetw arzanie d a nvc h oso bowych mojego dziecka (wycilowa n k a) :

(imię l nazvlisko dzlecka)

w ponizszych ce]ach (zakreślic kratkę przy właściwej odpowiedzi dla określonego ceIu):
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TAK dla umieszczania danych osobowych na stronie
------- zwlązku z realizacją zadan promocyjnych oraz
NlE dziecka oraz wizerunku)

,:::]::::::--:::::::::::-:::::::::-:--:::_- _::::::::::::::::::::::::::::_:_: ,-:., _:: -.-.:-:::::]-_:_::::_:_:_:_:::_:
dla umieszczania danych osobowych na stronie profi|owej Przedszkola Publicznego w Wołczynie w

T ^v 
serwisie społecznościowym FACEBOOK w związku z realizaclą zadan promocyjnych oraz
dol.umentacyjnych (przetwarzanie imienia i nazwiska dziecka oraz wizerunku)

NlE

Adlntnistrator informuje, że dane asobowe w zakresie wizerunku osoby, prdc wykonanych w placowce przez dziecko (rlp, nd k,onkurs y:lastyczł:y) c:raz inlierlia
i nazvliska wraz informacją o klasie/grupie, do ktorej dziecka uczęsztza zanieszczone w setwlge Facebook łnogą byc udostępniane do kraiu s|:oza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zlednoczonych Ameryki Połnocnej (USA) lub Karndy. W\lnik,a to z faktu |:c:sjadania tam
bazy tecl:niczno informatycznej przez portale społec:zrlościo,we l wskdzane serwisy. Z telo względu Adminjstrator informuje, że nie jest w stanie
zagworantować realizacli praw jednostkj poprzez fimę Facebook na poziomie tazsatr)ym z poziomem 1warantowanyrn przez rozporządżenie RODO
obowiązujące na t€renie Unit Europejsklej. Z tego względu wskazane darle osobowe będą udostępniane jedynie po uzyskdrlitl wyraźnej zgody pc:drniotu
danych na takie działanle.

internetowe1 Przedszko|a PubIicznego w Wołczynie w
dokumentacyjnych (przetwarzanie imienia i nazwiska
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TAK d|, umieszczania danych osobowych w

NlE dokumentacyjnych (przetwarzanie imienia
prasie w związku z realizacją zadań promocyjnych oraz
i nazwiska oraz wizerunku dziecka)
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TAK 
d|a umieszczania danych osobowych na tablo Przedszko|a Publicznego w Wołczynie (przetwarzanie

NlE imienia i nazwiska orazwizerunku dziecka)

TAK

NlE (przetwarzanie imienia i nazwiska oraz
d|a umieszczania danych osobowych w gazetce / kronice Przedszkola Publicznego w Wołczynie

wizerunku dziecka)

tr
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TAK dla umieszc zania danych osobowych na tab|icy ogłoszeń w postaci |isty dzieci w związku z

NlE komunikatami (przetwarzanie lmienia i nazwiska dziecka)

n TAK

tr--Ń,l;-
dla umieszczania danych osobowych na szafce naodzież(przetwarzanie imienia inazwiska dziecka)
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TAK dla uczestniclwa w międzyszko|nych zawoda ch oraz konkursach (przetwarzanie imienia i nazwiska

N lE dziecka)
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TAK d|a organizowania i przeprowadzenia wycieczek oraz zorganizowanych wyjazdow, w tym zawarcia
umowy ubezpieczenia (przetwarzanie imienia i nazwiska, nume[u ewidencyjnego PESEL, adresu

NlE zamieszkania dziecka oraz numeru te|efonu rodzica)
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TAK' " d|a realizacji zadań

NlE choroby, kalectwo,
opiekuńczo - wychowawczych (przeŁwarzanie danych szczegó|nych dziecka - stałe
aIergie, przyjmowane Ieki, ...)
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KLAUZULA lNFORMACYJNA O PRZETWARZANlU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawieart. 13 ust. 1i2Rozporządzenia Par|amentu Europejskiego iRady UE 2O1ó/679 zdnia27 kwietnia 2O1ó
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przeŁwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchyienia dyrekiywy 95/4ólY,,lE (-RODC ) informujemy, ze;

1. Administratorem Danych Osobowych jest PrzedszkoIe Publiczne w Wołczynie, u|. Sienkiewicza I, 46-250
Wołczyn, emai|: pp_wolczyn@post.pl,te|.77 41B 83 B5.

2. Administrator wyznaczył |nspektora Ochrony Danych z ktorym mozna skontaktować się pod adresem e-mai|:
io_rjQfup3_1ski.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka Iub osoby pozostającej pod opieką prawną przetwarzane są do wymienionych
powyzej celów na podstawie art, ó ust. I|it. a. araz art. 9 ust. 2lit. a. RODO tj. wyrazenia zgody na przetwarzanie
danych w związku z realizaĄą siatutowych i pozastatutowych zadań 39..

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną mogą byc organy
Publiczne a takze podmioty prywatne (np. biura turystyczne w przypadku wycieczek). Powierzenie danych
będzie odbywało się na podstawie ulnowy o powierzeniu lub innego instrumentu prawnego ktory podlega
prawu krajowemu |ub prawu Unii Europelskiej.

5. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego biezącą działalność, udostępnianych
Przez dostawcę usługi serwisu społecznościowego Facebook Inc. dane osobowe Pani / Pana dziecka mogą byc
przekazywane do państwa spoza Europejskiego Cbszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanow
Zlednoczonych Ameryki (USA) |ub innego państwa, w którym podmiot z nią wspołpracujący utrzymuje narzędzia
słuzące do przetwarzania Danych Csobowych. Administrator informuje, ze nie 1est w stanie zagwarantowac
reaIizacji praw jednostki poprzez firmę Facebook na poziomie tozsamym z poziomem gwarantowanyrrl przez
rozporządzenie RODO obowiązującym na terenie Unii Europejskiej. Ztego wzgiędu wskazane w oświadczeniu
dane osobowe będą udostępniane jedynie po uzyskaniu wyraźnel zgody podmiotu danych na takie działanie.

W pozostałym zakresie Przedszkole Pub|iczne w Wołczynie nie przekazule danych osobowych dziecka do
państwa trzeciego Iub organizacji międzynarodowe1 Poza terenem Unii Europelskiej

6. Przedszkole Publiczne w Wołczynie przetwarza dane osobowe dziecka w wymienionych powyzej celach do
czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

7, W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo do:

- dosiępu do danych dziecka oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawienia danych);

- usunięcia danych dziecka;

- ograniczenia przetwarzania danych;

- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;

- przeniesienia danych do innego Administratora;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia

przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z ce|em rch zebrania.
- wycofaniazgody na przetwarzanie danych dziecka. Zgoda moze być wycofana w kazdej chwi|i, przy czym

cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodnośc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,

B. Wyrazona przez PaniąlPana zgoda na przetwarzanie danych dzlecka do wymienionych powyze1 celow jest
dobrowo|na. W przypadku niewyrazenia zgody nie ponosi Pani/Pan zadnych konsekwencji.

9. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tyrrl o
profi|owaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia
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