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OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ (ZGODA) NA UDZIAŁ W PROJEKCIE 
„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY" 

I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA W CELACH PROJEKTOWYCH 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury" - Regulamin projektu dostępny no stronie 
Organizatora www.mac.pl/malymis i do wglądu w siedzibie placówki -
stosownie do postanowień art. 81 Ustawy z 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 
Dz.U.2018.1191 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO - Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) 
i na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie elektronicznej przez placówkę 

(nazwa placówki) 

(adres placówki) 
w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych - związanych 

z realizowanym przez Przedszkole projektem : „Mały Miś w świecie wielkiej literatury". 

(podpis rodzica /opiekuna prawnego) 

Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
1) administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych i wizerunku dziecka jest 

(nazwa placówki) 

z siedzibą w: 

(adres placówki) 

NIP: , REGON: : 

2) kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem tel i/lub 
adresem email: 
3) przekazane administratorowi dane osobowe oraz wizerunek dziecka przetwarzane będą wyłącznie w 
celach określonych poniżej wynikających z udziału w dziecka w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury" 
oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora związanego z dochodzeniem ewentualnych roszczeń 
i obroną przed ewentualnymi roszczeniami - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f wymienionego powyżej 
rozporządzenia 
4) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji 
materiałów związanych z realizacją Projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury7' 
5) przekazane administratorowi dane osobowe oraz wizerunek dziecka przetwarzane będą do momentu 
ustania przyczyn biznesowych realizowanych przez administratora lub do momentu odwołania zgody 
6) posiadają Państwo prawo dostępu do przekazanych administratorowi danych osobowych oraz wizerunku 
dziecka, prawo do sprostowania przekazanych danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
7) W przypadku uznania iż przetwarzanie przekazanych administratorowi danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają Państwo prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową 
udziału dziecka / wykorzystania wizerunku dziecka w Projekcie, o którym mowa powyżej 
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9) przekazane administratorowi dane osobowe oraz wizerunek dziecka nie będą poddawane profilowaniu 
10) przekazane administratorowi dane osobowe oraz wizerunek dziecka nie będą przekazywane poza EOG ani 
udostępniane organizacjom międzynarodowym 

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 
w formie jego publikacji, takich jak: 

1) Udostępnienie na stronie internetowej Przedszkola - zezwalam / nie zezwalam* 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

2) Udostępnienie na stronie www.mac.pl/malymis tj. Organizatora projektu - zezwalam / 
nie zezwalam* 

(podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

3) Zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurkach, 
gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w projekcie zezwalam / nie zezwalam* 

(podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

4) Dopuszczam* / nie dopuszczam* możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i 
kompozycję. 

(podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

* niepotrzebne proszę skreślić 

Uwaga! Zgody są przechowywane przez nauczyciele zgłaszającego placówkę do udziału 
w projekcie 

Rekomendowaną praktykę dla Placówek - Uczestników projektu jest pozyskanie dobrowolnego 
oświadczeniai, tj. tzw. „zgody" od Rodziców/opiekunów prawnych dziecka na udział w projekcie, oraz 
archiwizacja niniejszego dokumentu. 

Placówka nie jest zobligowana do przekazywania ww. oświadczeń Organizatorowi projektu, jednak 
wymaganym jest Placówki uczestniczącej w Projekcie ich posiadanie.. 

» 

Organizator projektu dostarcza niniejszy wzór rekomendowanego „Oświadczenia osoby uprawnionej" 
jako Załącznik nr 1. Organizator zastrzega, że jest to szablon uniwersalny, który każdorazowo powinien 
zostać dostosowany do opracowanej w danej placówce polityki przetwarzania danych osobowych 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

B i l przedszkola DWUKROPEK 

mailto:kontakt@mac.pl
http://www.mac.pl
http://www.mac.pl/malymis

