
KLAUZULA INFORMACYJNA - NABÓR DO PRZEDSZKOLA                                      

/UCZĘSZCZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej PL)    informuję, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych Państwa lub Państwa dziecka jest dyrektor 

Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie „Szóstka” z siedzibą w: 58-

200 Dzierżoniów, ul. Mickiewicza 14, e-mail: szostkadzierzoniow@wp.pl 

2. W celu prawidłowej ochrony danych osobowych w naszej placówce został 

powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się poprzez: 

adres e-mail: szostkadzierzoniow@wp.pl 

3. Dane osobowe Pana/i/oraz dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 

lit., b,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań 

ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 

r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Przedszkolu 

a po tym czasie zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami szczegółowymi.  

5. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, przenoszenia danych. 

6. Rodzicom /dzieciom/ przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze 

względu na przepisy prawa oświatowego j/w. 

 Z poważaniem Administrator Ochrony Danych  



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

............................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko dziecka) 

przez cały okres pobytu dziecka w placówce     

Mam świadomość, że podane przeze mnie dane mają charakter danych osobowych i wymagają zgody na ich 

przetwarzanie i bez mojej wyraźnej zgody ww. dane nie będą udostępniane innym podmiotom oraz że 

przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, oraz możliwość ich poprawiania a także zostałem/łam 

poinformowany/a/ przez Administratora Danych, iż mam prawo do odwołania zgody w zakresie przetwarzania 

danych osobowych. Zgody udzielam dobrowolnie. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em/ się z klauzulą 

informacyjną. 

 

LP. OBSZAR/RODZAJ ZAJĘĆ PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA w 
odpowiedniej rubryce  

  Wyrażam zgodę 

podpis 

Nie wyrażam zgody 

podpis 

1 Uczestnictwo mojego dziecka w przesiewowych badaniach 
logopedycznych i diagnozie logopedycznej. Przekazanie wyników 
diagnozy logopedycznej wychowawcom dziecka. 

 

 

 

 

2 Umieszczenie imienia i nazwiska dziecka na szafce ubraniowej, 
indywidualnej szafce w grupie. 

  

3 Umieszczenie imienia i nazwiska dziecka na eksponowanych pracach 
plastyczno-technicznych. 

 

 

 

 

4 Umieszczenie imienia i nazwiska na dziecka na zbiorczych listach 
grupowych zapisów na wycieczki, wyjść do kina, zapisów do uczęszczania 
dzieci w dniach przed świętami, między świętami, po świętach 
państwowych i religijnych, w tym ferie zimowe, w miesiące wakacyjne, 
dobrowolnego ubezpieczenia. 

  

5 Umieszczenie imienia i nazwiska na dziecka na informacjach dot. udziału 
w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych oraz osiągnięciach i 
zajętych miejscach. 

  

6 Uczestnictwo mojego dziecka w spacerach, wycieczkach organizowanych 
poza terenem przedszkola (budynek i ogród przedszkolny), na terenie 
Dzierżoniowa. 

  

 7 Uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach religii.   

8 Na umieszczenie mojego imienia i nazwiska, oraz podpisu celem 
usprawnienia funkcjonowania placówki np. na zbiorczej liście obecności 
podczas zebrania rodziców, liście dot. zapłaty za dziecko za dodatkowe 
oferty edukacyjne proponowane przez przedszkole. 

  



9 Na uczestnictwo mojego dziecka w konkursach, imprezach artystycznych, 
przeglądach, zajęciach sportowych organizowanych przez przedszkole i 
inne placówki lub miasto Dzierżoniów. 

  

10 Udział w zajęciach sportowych i występach orgaznizowanych przez inne 
placówki lub miasto Dzierżoniów 

  

11 Na wyjazd poza teren Dzierżoniowa na wycieczki krajoznawczo-
poznawcze 

  

Podanie tych danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, nie wpłynie na pozostałe aspekty wychowania przedszkolnego Możesz w każdej chwili wycofać zgody, 
wypełniając ponownie arkusz oświadczenia, który dostępny jest w siedzibie Przedszkola. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna 
jest na stronie www przedszkola i u dyrektora Przedszkola. 

………………………………………………….  

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 



ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Stosownie do brzmienia art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 880 ze 
zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie 
tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko dziecka, grupa) 

 
............................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko dziecka) 
przez cały okres pobytu dziecka w placówce     

LP. OBSZAR/RODZAJ ZAJĘĆ PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 
w odpowiedniej rubryce  

 Cel promowanie przedszkola Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody 

1 
Umieszczanie na stronie internetowej przedszkola zdjęć, na 
których widoczne jest moje dziecko 

  

2 
Zezwalam na zamieszczanie wizerunku mojego dziecka w 
materiałach audiowizualnych, w związku z udziałem w 
konkursach i innych formach aktywności kulturalno-
oświatowej  

  

3 Dopuszczam możliwość przetwarzania zdjęcia poprzez jego 
kadrowanie i kompozycję 

  

4 Umieszczenie w gazetce przedszkolnej /na tablicach 
grupowych 

  

5 Umieszczanie na profilu przedszkola na portalu 
społecznościowym Facebook 

  

6 Umieszczanie w albumie przedszkolnym   

7 Umieszczanie w tablu przedszkola   

8 Umieszczanie w kronice przedszkolnej   

9 Umieszczanie do materiałów promocyjnych przedszkola w tym 
artykułach prasowych i innych lokalnych publikatorach. 

  

10 Na branie udziału mojego dziecka w sesji fotograficznej 
organizowanej na terenie przedszkola przez firmę zewnętrzną 
fotograficzną. 

  

Podanie tych danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, nie wpłynie na pozostałe aspekty wychowania przedszkolnego Możesz w każdej 
chwili wycofać zgody, wypełniając ponownie arkusz oświadczenia, który dostępny jest w siedzibie Przedszkola. Pełna informacja na temat 
przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www przedszkola i u Dyrektora Przedszkola.                                   
…………………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 



Klauzula informacyjna – wizerunek 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informujemy, że 

1. Administratorem Danych Osobowych Państwa lub Państwa dziecka jest Dyrektor Przedszkola 

Niepublicznego nr 6, z siedzibą w: 58-200 Dzierżoniów, ul. Mickiewicza 14, e-mail: 

szostkadzierzoniow@wp.pl 

2. W celu prawidłowej ochrony danych osobowych w naszej placówce został powołany Inspektor 

Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się poprzez: adres e-mail: 

szostkadzierzoniow@wp.pl 

3. Dane osobowe Państwa dzieci są przetwarzane w celu wykorzystania wizerunku ucznia na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu realizacji zadań realizowanych przez szkołę w interesie publicznym. 

4. Odbiorcą danych osobowych Państwa dzieci będą wyłącznie organy państwowe i instytucje, którym 

przekazujemy dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe Państwa dzieci nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Wizerunek będzie wykorzystany przez szkołę przez okres okres pobytu ucznia w szkole oraz po jej 

zakończeniu. 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych Państwa, Państwa dzieci oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oczywiście jeżeli nie stoi w sprzeczności 

z przepisami prawa oraz jest to techniczne możliwe. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych 

osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa lub 

Państwa dzieci narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. (RODO); 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

    …………………. , dnia..................... 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

............................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

1.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku z realizacją: 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
(nazwa konkursu, projektu, zawodów) 

 
 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

3. Mam świadomość, że podane przeze mnie dane mają charakter danych osobowych i wymagają 

zgody na ich przetwarzanie i bez mojej wyraźnej zgody ww. dane nie będą udostępniane innym 

podmiotom oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, oraz możliwość ich 

poprawiania a także zostałem/łam poinformowany/a/ przez Administratora Danych, iż mam 

prawo do odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgody udzielam 

dobrowolnie. 

4. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am/ się z klauzulą informacyjną.  

 

.................................................................... 
        (czytelny podpis rodzica) 
 
5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (fotografii, zapisów 

wideo) zarejestrowanych podczas powyższego wydarzenia, który może zostać wykorzystany:  

  PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA  

w odpowiedniej rubryce 

Cel promowanie przedszkola 
Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody 

w gazetce przedszkolnej /na tablicach grupowych   

na stronie internetowej www.przedszkola   

na portalu społecznościowym facebook przedszkola    

w kronice przedszkolnej   

dopuszczam możliwość przetwarzania zdjęcia poprzez jego 
kadrowanie i kompozycję 

  

          



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH                

    …………………. , dnia..................... 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

............................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

1.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii (zawartych w 

zaświadczeniach i orzeczeniach) dotyczących mojego dziecka, pozyskanych w celu udziału dziecka w np: 

- terapii psychologicznej,                                            

-  terapii logopedycznej, 

 

- ……………………………….. 

 

- …………………………………                     

 

  *) zaznacz właściwe. 

 

2. Dane osobowe zawarte w zaświadczeniach i orzeczeniach podaję dobrowolnie.  

3. Mam świadomość, że podane przeze mnie dane mają charakter danych osobowych i wymagają zgody na ich 

przetwarzanie i bez mojej wyraźnej zgody ww. dane nie będą udostępniane innym podmiotom oraz że 

przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, oraz możliwość ich poprawiania a także zostałem/łam 

poinformowany/a/ przez Administratora Danych, iż mam prawo do odwołania zgody w zakresie 

przetwarzania danych osobowych.  

4. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am/ się z klauzulą informacyjną, w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

.................................................................... 
                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna 
prawnego) 
 

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (fotografii, zapisów wideo) 

zarejestrowanych podczas powyższego wydarzenia, który może zostać wykorzystany:  

  PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA  

w odpowiedniej rubryce 

 Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody 

w/na gazetce przedszkolnej   

na stronie internetowej www.przedszkola   

na portalu społecznościowym facebook przedszkola    

w kronice przedszkolnej   

do materiałów promocyjnych przedszkola   

dopuszczam możliwość przetwarzania zdjęcia poprzez jego 
kadrowanie i kompozycję 

  



                                                                                                                           Dzierżoniów, dn. ……………….. 

..................................................................                                

  (imię i nazwisko rodzica/opiekunki dziecka)                                                                                           

Upoważnienie do odbioru dziecka z Niepublicznego Przedszkola 

Promującego Zdrowie „Szóstka” Dzierżoniowie  

 

Do odbioru dziecka …...................................................................................  
                                                                                                (imię i nazwisko dziecka) 
upoważniam następujące osoby:                                                                                 

  1. .......................................................................................................................   

            (imię i nazwisko)                                  (nr  tel.) 

  2. ....................................................................................................................... 

            (imię i nazwisko)                                  (nr  tel.) 

  3. ....................................................................................................................... 

            (imię i nazwisko)                                  (nr  tel.) 

  4. ....................................................................................................................... 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka – od  momentu 

jego odbioru   przez wskazaną powyżej,  upoważnioną przez nas osobę. 

 

  .................................................    
(podpis rodzica/opiekuna dziecka) 

__________________________________________________________________________ 

Zgoda rodzica /opiekuna prawnego/na przetwarzanie danych zwykłych
1 

  
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 9  pkt. 2 ust. 1 lit. a   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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

Udzielam zgody Administratorowi Danych, na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w upoważnieniu do odbioru dziecka z przedszkola, dla celów: związanych z zapewnieniem 

dziecku bezpieczeństwa.       

Mam świadomość, że podane przeze mnie dane mają charakter danych osobowych i wymagają zgody 

na ich przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a. i bez mojej wyraźnej zgody ww. dane nie będą 

udostępniane innym podmiotom oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, oraz 

możliwość ich poprawiania a także zostałem/łam poinformowany/a/ przez Administratora Danych, iż 

mam prawo do odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgody udzielam 

dobrowolnie. 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em/ się z klauzulą informacyjną, w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie 

ich poprawiania. 

. 

                                                           
1
 Dane zwykłe wg RODO - art. 4 pkt. 1 – „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej 

(„osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w 

szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 

jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną 

tożsamość osoby fizycznej. 

https://gdpr.pl/dane-osobowe


  .................................................    
(podpis rodzica/opiekuna dziecka) 



_____________________________________________________________________________ 
 

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych  
 dzieci uczęszczających do przedszkola – art. 13 

 
w związku z odbiorem dziecka z placówki 

 
Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

 

informuję, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych Państwa lub Państwa dziecka jest Dyrektor 

Przedszkola Niepublicznego nr 6, z siedzibą w: 58-200 Dzierżoniów, ul. Mickiewicza 14, 

e-mail: szostkadzierzoniow@wp.pl 

2. W celu prawidłowej ochrony danych osobowych w naszej placówce został powołany 

Inspektor Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się poprzez: adres e-mail: 

szostkadzierzoniow@wp.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych 

w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz 

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) 

w związku z odbiorem dziecka z placówki przez osoby wymienione w upoważnieniu.  

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres pobytu dziecka w placówce 

a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa. 

5. Posiada Pan/i / prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu 

na przepisy prawa oświatowego j/w jednakże niepodanie danych w zakresie 

wymaganym przez administratora może skutkować brakiem przyjęcia dziecka do 

przedszkola. 

 



 

Zgoda osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola  

na przetwarzanie danych zwykłych
2 

 - przy pozyskiwaniu danych z innych źródeł  
Zgodnie z Rozporządzeniem 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  (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

Udzielam zgody Administratorowi Danych, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w upoważnieniu do odbioru dziecka z przedszkola. 

Mam świadomość, że podane dane przez rodzica/opiekuna prawnego  

dziecka ………………………………………… 

uczęszczającego do waszego przedszkola mają charakter danych osobowych i wymagają zgody na ich 

przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a. i bez mojej wyraźnej zgody ww. dane nie będą 

udostępniane innym podmiotom oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, oraz 

możliwość ich poprawiania a także zostałem/łam poinformowany/a/ przez Administratora Danych, iż 

mam prawo do odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgody udzielam 

dobrowolnie. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em/ się z klauzulą informacyjną, w tym z 

informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania. 

  

  .................................................    
(podpis osoby upoważnionej) 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych  
 dzieci uczęszczających do przedszkola  - art. 14 pozyskiwanie danych z innych źródeł/ 

w związku z upoważnieniem do odbiorem dziecka z placówki 
Zgodnie z art. 14 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  (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    informuję, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych Państwa lub Państwa dziecka jest Dyrektor Przedszkola 

Niepublicznego nr 6, z siedzibą w: 58-200 Dzierżoniów, ul. Mickiewicza 14, e-mail: 

szostkadzierzoniow@wp.pl 

2. W celu prawidłowej ochrony danych osobowych w naszej placówce został powołany Inspektor Ochrony 

Danych, z którym należy kontaktować się poprzez: adres e-mail: szostkadzierzoniow@wp.pl 

3. Dane osobowe zostały pozyskane od rodzica dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola, będą one 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu 

realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe w związku z odbiorem dziecka 

z placówki przez osoby wymienione w upoważnieniu.  

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres pobytu dziecka w placówce lub do momentu odwołania 

upoważnienia a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa. 

5. Posiada Pan/i / prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy 

prawa oświatowego j/w jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może 

skutkować brakiem oddania dziecka osobie upoważnionej do odbioru z placówki. 

 

                                                           
2
 Dane zwykłe wg RODO - art. 4 pkt. 1 – „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej 

(„osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w 

szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 

jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną 

tożsamość osoby fizycznej. 

https://gdpr.pl/dane-osobowe


                 W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM PROCESEM REKRUTACJI             

lub poza procesem w związku z zapotrzebowaniem na wolne stanowisko 

 

Udzielam zgody Administratorowi Danych –na przetwarzanie danych osobowych w związku z 

przystąpieniem do procesu rekrutacji / pozostawieniem dokumentów w placówce w związku z ogłoszeniem 

naboru na wolne stanowisko niżej wymienionej dokumentacji: 

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
*) 

 dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. ksero dyplomu, świadectw pracy
*) 

 cv  
*)

              

 podanie
*) 

 ………………………………………………………………………………………………….…
*) 

                 /inne/ 

Dane są zbierane w związku ze złożeniem dokumentacji w związku z rekrutacją na stanowisko:  

………………………..……… . Mam świadomość, że podane dane mają charakter danych osobowych, w tym 

szczególnej kategorii i wymagają zgody na ich przetwarzanie i bez mojej wyraźnej zgody ww. dane nie mogą 

być udostępniane innym podmiotom zgodnie z prawem oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych 

oraz możliwość ich poprawiania. Zostałem/łam poinformowany/a/ przez Administratora Danych, iż mam prawo 

do odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgody udzielam dobrowolnie. Jednocześnie 

potwierdzam, iż zapoznałam/em/ się z klauzulą informacyjną. 

                                                                                                                                

………………….………..… 

(data, podpis osoby udzielającej zgody 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY                                                                     

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Niepublicznego nr 6, z siedzibą w: 58-200 
Dzierżoniów, ul. Mickiewicza 14, e-mail: szostkadzierzoniow@wp.pl 

2. W celu prawidłowej ochrony danych osobowych w naszej placówce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym należy 
kontaktować się poprzez: adres e-mail: szostkadzierzoniow@wp.pl 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie pracy na umowę o pracę  /umowę zlecenie /umowę współpracy*) 

4. Dane zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO w stosunku do danych zwykłych i art. 9 ust.2 lit. 
b w stosunku do danych szczególnej kategorii. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,; oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Dane przetwarzane w związku ze złożeniem dokumentacji w związku z podjęciem pracy nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. W oparciu o podane  dane osobowe administrator nie będzie podejmował w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. Po tym okresie zostaną zarchiwizowane w terminie do 2 lat.   

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie skutkować będzie nie przystąpieniem do procesu rekrutacji. 

  

___________________________________________ 

 *) wybrać właściwe/ niepotrzebne skreślić 



OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA                                                                                        

/INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW /ZLECENIOBIORCÓW 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana jest Dyrektor Niepublicznego 

Przedszkola Promującego Zdrowie „Szóstka”  z siedzibą w: 58-200 Dzierżoniów, ul. 

Mickiewicza 14, e-mail: szostkadzierzoniow@wp.pl 

2. W celu prawidłowej ochrony danych osobowych w naszej placówce został powołany 

Inspektor Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się poprzez: adres e-mail: 

szostkadzierzoniow@wp.pl 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych jest wykonanie umowy o pracę 

/umowy zlecenia/umowy współpracy * wybrać właściwe Dane zostały zebrane bezpośrednio 

od Pani/Pana  na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO w stosunku do danych zwykłych i art. 

9 ust.2 lit. b w stosunku do danych szczególnej kategorii. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5.  Dane przetwarzane w związku z wykonaniem umowy będą podlegały udostępnieniu 

podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy 

prawa oraz firma zewnętrzna zajmująca się sprawami kadrowo-płacowymi. 

6.  W oparciu o podane dane osobowe administrator nie będzie podejmował w stosunku do 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

7.  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8    Dane osobowe zebrane dla celu realizacji umowy będą przetwarzane  przez okres trwania 

tej umowy, następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa. 

                                                                                   

  ……………..…………………………………. 

(podpis pracownika)  

 


