
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z postanowieniami regulaminu Przedszkolnego Pokazu 

Patriotycznego oraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.  

       ……………………………………………… 

          (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………                         

w Przedszkolnym Pokazie Patriotycznym organizowanym przez Publiczne Przedszkole                  

w Bobrowej, który odbędzie się w dniu 10 listopada 2020 r.  w w/w przedszkolu.  

       ……………………………………………….. 

       (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Publiczne Przedszkole w Bobrowej danych 

osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celu uczestnictwa w Przedszkolnym 

Pokazie Patriotycznym. Wyrażenie woli jest zgodne z postanowieniami 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).      ……………………………………………….. 

       (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów danych osobowych (imię, nazwisko, 

wiek) oraz wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas Przedszkolnego Pokazu 

Patriotycznego w dniu 10 listopada 2020 roku, którego jest uczestnikiem, na stronach 

internetowych w celu informacyjnym oraz promowania osiągnięć i umiejętności dziecka.

        ………………………………………………..  

          (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (dalej: RODO), informuję że:  

1. Administratorem  danych  jest Publiczne Przedszkole w Bobrowej, Bobrowa 132, 39-203 

Nagoszyn. 

2. Dane osobowe – imię i nazwisko oraz wiek dziecka, przetwarzane będą w celu 

zorganizowania oraz przeprowadzenia Przedszkolnego Pokazu Patriotycznego na podstawie 

udzielonej zgody.  

3. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do 

przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem konkursu.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane podczas organizacji i przeprowadzania pokazu oraz             

w okresie wynikającym z nadrzędnych przepisów prawa.  

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.  

6. Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

7. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany                 

i nie będą profilowane. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego ani do  organizacji międzynarodowej.  

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza 

przepisy RODO. 


