
 
ZGODA NA FOTOGRAFOWANIE I PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
Wyrażam /nie wyrażam* zgody na fotografowanie oraz nagrywanie mojego wizerunku          

………………………………………………………………………………. (imię nazwisko) w związku z udziałem w różnych         

uroczystościach, zajęciach, piknikach w Niepublicznym Przedszkolu Językowym 4KIDS w celu wykorzystywania materiałów na             

terenie Niepublicznego Przedszkola Językowego 4KIDS. 

 
……………………………................... 

                                podpis  
 

Wyrażam / nie wyrażam* zgody na publikowanie zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem             
…………………………………………………………………………… (imię nazwisko) na stronie internetowej Niepublicznego       
Przedszkola Językowego pod adresem http://www.przedszkole4kids.pl/ oraz stronie na Facebook:         
https://www.facebook.com/przedszkole4KIDS/ i Instagramie: Instagramie @przedszkole4kid 

 

 ……………………………................... 
                                podpis  
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 ……………………………................... 
                                podpis  
  

 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Edukacyjna              

4Kids z siedzibą przy ul. Pułaskiej 114 tel.: 228449634 adres e-mail: biuro@przedszkole4kids.pl 

2. Celem zbierania danych jest wykorzystanie materiałów (fotografie) na terenie przedszkola na stronie internetowej             

http://przedszkole4kids.pl oraz stronie Facebook https://www.facebook.com/przedszkole4KIDS/ i Instagramie: Instagramie        

@przedszkole4kid 

3. 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, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym                

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody spowoduje u administratora obowiązek nieumieszczania wizerunku             

dziecka na stronach internetowych oraz w materiałach (fotografie) na terenie przedszkola oraz stronie internetowej              

http://przedszkole4kids.pl oraz stronie Facebook https://www.facebook.com/przedszkole4KIDS/ i Instagramie: Instagramie        

@przedszkole4kid 
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5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie                 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Do czasu cofnięcia                 

zgody Administrator ma prawo przetwarzać moje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem                 

dotychczasowego przetwarzania.  

6. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

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

 


