
ZAŁĄCZNIK NR 2. 
 

 DO UMOWY O SWIADCZENIE USŁUGI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU  „ BAJECZKA” 
 
 

DEKLARACJA RODZICÓW 
 

WYRAŻAM ZGODĘ: 
 

Na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach szkolnych i wyjściach poza teren 
przedszkola pod opieka nauczyciela 

TAK NIE 

Na udzielenie pomocy przedmedycznej i medycznej, wezwanie karetki pogotowia, 
przewiezienie dziecka do szpitala w razie zagrożenia zdrowia lub życia 

TAK NIE 

Na uczestnictwo dziecka w badaniu sondażowym na terenie przedszkola przez psychologa 
i logopedę 

TAK NIE 

Na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych 
podczas zajęć przedszkolnych min. konkursów, występów, turniejów sportowych oraz 

codziennych czynności. Wykorzystania wizerunku dziecka utrwalonego na materiałach 
wideo lub zdjęciach w postaci utworów, lub ich fragmentów na stronie internetowej 

przedszkola, w gazetkach ściennych znajdujących się na terenie przedszkola, kronice 
przedszkola, portalach społecznościowy firmy tj. Facebook, również po zakończeniu 

edukacji. 
Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany przez 

pracowników przedszkola tylko i wyłącznie w celu promocji działań Niepublicznego 
Przedszkola Bajeczka. 

Mam świadomości, że inni rodzice samodzielnie rejestrują obraz i dźwięk na 
uroczystościach w przedszkolu. Rozumiem, że rodzice mogą nieumyślnie, udostępniać 

wizerunek mojego dziecka w mediach (inne strony www lub social media) i nie będę z tego 
tytułu wnosić roszczeń w stosunku do Niepublicznego Przedszkola Bajeczka lub jego 

pracowników. 

TAK NIE 

Na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej i sms w celu przesłania informacji o 
odpłatności za przedszkole, informowania mnie o aktualnych wydarzeniach w przedszkolu 

oraz przesyłania innych informacji związanych z działalnością przedszkola. 

TAK NIE 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

przedszkole Bajeczka z siedzibą w Warszawie  02-495 przy ul. Prawniczej 29 . 

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych P. Grzegorz 

Łuszczyńskiego , z którym mo żna kontaktować się: 

• przez e-mail: grzegorz.luszczynski@smartodo.com.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczo-

opiekuńczej, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1,c RODO oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

w zakresie dotyczącym szkół niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) oraz zgodnie z umową zawartą 

między rodzicami a dyrektorem placówki o zasadach uczęszczania dziecka do szkoły/ przedszkola/ punktu 

przedszkolnego. Rodzaj zobowiązania: realizacja obowiązku szkolnego oraz wychowania przedszkolnego. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy 



(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w 

oparciu o stosowną podstawę prawną. 

6) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o 

następujące kryteria: 

• czasu obowiązywania umowy, 

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów – 3 lata. 

8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, 

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana 

zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, 

w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego 

interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

• przenoszenia swoich danych osobowych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo 

wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres 

korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

10) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
  
  

       …............................................................... 

  


