
 

ZGODY RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH  
DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JANOWIE PODLASKIM 
  

 

*) niepotrzebne skreślić 
** ) właściwe zaznaczyć  X 
***) przez rodzica należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 
dzieckiem. 
 

Imię i  nazwisko dziecka.................................................................................................................... 
 

Poniższe zgody dotyczą całego okresu uczęszczania naszego dziecka do przedszkola lub do pisemnego 
odwołania zgody, z zaznaczeniem, którego punktu dotyczy zmiana decyzji.  

 

1. ZGODA NA WYCIECZKI 
Wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody* na spacery i wycieczki naszego dziecka w okolicach przedszkola 
(wraz z grupą pod opieką nauczycielek) w ramach codziennych zajęć przedszkolnych. 
 

 ……………………………………………………………………………….…………. 
         (czytelne podpisy rodziców***) 
 

2. ZGODA NA PRZEGLĄD HIGIENICZNY 
Wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody* na sprawdzanie czystości głowy naszego dziecka przez 
nauczycieli pracujących w przedszkolu. 

 

 ……………………………………………………………………………….…………. 
         (czytelne podpisy rodziców***) 
 

3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA** 
Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia „RODO” wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody*: 

 na rejestrowanie wizerunku naszego dziecka podczas zajęć i inicjatyw organizowanych w ramach 
realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych przedszkola. Zgoda 
uprawnia do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku na stronie internetowej 
przedszkola, na profilu przedszkola w serwisie społecznościowym Facebook oraz w mediach i prasie, 
kronice* w celu promocji przedszkola. 

 na publikowanie danych osobowych (imię, nazwisko, grupa), prac wykonanych przez dziecko oraz 
wyników uzyskanych w konkursach i zawodach organizowanych przez przedszkole na stronie 
internetowej przedszkola, na profilu przedszkola w serwisie społecznościowym Facebook oraz 
w mediach i prasie, kronice* w celu promocji przedszkola. 

 

Administratorem danych portalu Facebook jest: 
Facebook Ireland LTD 
4 Grand Canal Square 
Grand Canal Harbour 
Dublin 2 Ireland 
 

Oświadczamy, iż: 

 mamy świadomość, iż podanie danych osobowych przy zgodzie jest dobrowolne; 

 mamy świadomość, iż zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 
Janów Podlaski, …………………………………………        ...................................................................................... 
                                                                  (data)                                                                                   (czytelne podpisy rodziców***) 

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych uczniów/wychowanków i ich rodziców jest Zespół 
Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim, który reprezentuje Dyrektor Zespołu.  
 

https://zpo.janowpodlaski.pl/
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Dane kontaktowe: 
 adres: ul. 1 Maja 5, 21-505 Janów Podlaski,  
 telefon:  (83) 341 21 41,  
 e-mail: zpo@janowpodlaski.pl  

2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 
w zakresie działania Zespołu, a także przysługujących Państwu uprawnień, można się 
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: 
iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 83 341 30 73. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 
1) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających m.in. z ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz aktów 
wykonawczych wydanych na ich podstawie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c 
rozporządzenia „RODO”); 

2) określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody (podstawa prawna: art. 6 
ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a  rozporządzenia „RODO”). 

4. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
5. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie 
stosownych umów powierzenia, m.in. dostawca systemu dziennika elektronicznego. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w ust. 3 
celów przetwarzania, tj.:  
1) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze dane osobowe 

są przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, 
tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
zakresu działania archiwów zakładowych. 

2) w zakresie wewnętrznych celów administratora w ramach udzielonej zgody, dane osobowe 
są przechowywane nie dłużej niż do zakończenia uczęszczania dziecka do placówki lub do 
czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu uprawnienia: 
1) prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, w tym również prawo do możliwości 

uzyskania kopii tych danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia „RODO”; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, na podstawie art. 16 

rozporządzenia „RODO”; 
3) prawo do usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 rozporządzenia „RODO”; 
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Na podstawie art. 18 

rozporządzenia „RODO”; 
5) prawo do przenoszenia danych osobowych, na podstawie art. 20 rozporządzenia „RODO”. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), 
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 
wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 
w Zespole, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).   

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny, przy 
czym niepodanie danych uniemożliwi realizację celu określonego w treści tej zgody. 

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy 
mogli spełnić obowiązku ustawowego. 

12. Dane osobowe nie są objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania.  

 


