
Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych 

osobowych w związku z zawarciem umowy na świadczenie opieki 

przedszkolnej w placówce „Akademia pod Modrzewiem” prowadzonej przez 

Stowarzyszenie EDU.AKCJA z siedzibą w Macierzyszu przy ul. Sochaczewskiej 

89a, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

 

Ja, niżej podpisany /a/  

Imię………………………..., Nazwisko ………………………………………………….., 

adres zamieszkania  ………………………………………………………………………. 

wyrażam zgodę na uczęszczanie niepełnoletniego syna/córki  

Imię………………………..., Nazwisko ………………………………………………….., 

adres zamieszkania  ………………………………………………………………………. 

Data urodzenia  ................................... 

w okresie od 1.09.2022r. do  31.08.2023r. do Publicznego Przedszkola „Akademia 

pod Modrzewiem” prowadzonego przez Stowarzyszenie EDU.AKCJA z siedzibą w 

Macierzyszu przy ul. Sochaczewskiej 89a, 05-850 Ożarów Mazowiecki  

JAKO WYRAŻENIE WOLI, PROSZĘ POSTAWIĆ ZNAK „X” W KRATKACH.  

☐    Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania 

zdrowotne uniemożliwiające mojemu dziecku/podopiecznemu regularne 

uczęszczanie do przedszkola. 

☐  Akceptuję Statut Publicznego Przedszkola „Akademia pod Modrzewiem” 

☐  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

mojego dziecka przez Publiczne Przedszkole Publiczne Przedszkole 

Publiczne Przedszkole „Akademia pod Modrzewiem” celu realizacji programu 

dydaktyczno-wychowawczego przedszkola 

 ☐ Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego 

dziecka/podopiecznego utrwalonego w mediach internetowych, gazetach, 

magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjnych oraz na 

nieodpłatne wykorzystanie jej/jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii 

po uprzedniej mojej weryfikacji publikowanych treści. 

☐ Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:  

 

Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 

RODO* informuję, że:  

1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego 

dziecka/podopiecznego jest Publiczne Przedszkole „Akademia pod Modrzewiem” 



prowadzone przez Stowarzyszenie EDU.AKCJA z siedzibą w Macierzyszu przy ul. 

Sochaczewskiej 89a, 05-850 Ożarów Mazowiecki (dalej: przedszkole).  

2. Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji programu 

dydaktyczno- wychowawczego świadczonego na rzecz Twojego 

dziecka/podopiecznego w Przedszkolu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

(osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych).  

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Twoje oraz Twojego 

dziecka/podopiecznego dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać 

nasze usługi. Możemy przekazywać dane Twoje oraz Twojego 

dziecka/podopiecznego w szczególności następującym odbiorcom:  

• osobom upoważnionym przez nas; 

• naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do 

danych, aby wykonywać swoje obowiązki; 

• podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych; 

• innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, służbie zdrowia w nagłych 

wypadkach, kuratorom oświaty, itp.  

4. Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu 

pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą 

przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi 

przepisami i ustawami 

5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego 

dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.  

6. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej 

zgody przed jej cofnięciem. 

7. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) 

dotyczącą przetwarzanie danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego.  

8. Przekazanie nam oraz zgoda na przetwarzanie wymaganych danych osobowych 

jest warunkiem umownym na świadczenie usług przedszkolnych. Ich podanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 

świadczenia usług.  

*RODO - Rozporządzenie 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 takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

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

Miejscowość, data     Czytelny podpis rodzica/opiekuna 


