
Dane rodziców: 

Imię………………………………………….. 

Nazwisko……………………………………. 

 Adres……………………………………….. 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA. 

 

       Na podstawie art. 6 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016r., poz.119.1), wyrażam zgodę 
dla Dyrektora Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej na umieszczenie na stronie internetowej Żłobka zdjęć      
i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka …………………….…………………………….  
zarejestrowany podczas imprez okolicznościowych organizowanych przez Żłobek Miejski w Bielsku-Białej 
w roku szkolnym 2021/2022. 

Jednocześnie nadmieniam, że zostałem poinformowany o moich prawach wynikających z przepisów 
art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzn., że: 

1) administratorem jest  Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej,       
              ul. Kazimierza Brodzińskiego 22, 

2) inspektorem ochrony danych w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej jest pani Joanna Kirszniok,       
               dane kontaktowe: nr telefonu – 33 4964223, adres poczty elektronicznej –      
              joanna.kirszniok@zlobekbielsko.pl           

3) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby uczestnictwa mojego dziecka w       
               imprezach okolicznościowych organizowanych przez Żłobek Miejski w roku szkolnym     
               2021/2022 , 

4) dane osobowe mojego dziecka udostępniłem dobrowolnie. Dane te nie będą udostępniane   
               innym podmiotom, 

5) przekazane dane osobowe będą przetwarzane nie więcej niż przez okres roku szkolnego    
              2021/2022. Po zakończeniu roku szkolnego dane osobowe mojego dziecka zostaną usunięte,   

6) w okresie, o którym mowa w pkt.5 posiadam prawo do: 
- dostępu do udostępnionych danych osobowych, 
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą  

               w Warszawie, ul. Stawki 2, 
7) zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w dowolnym momencie bez     

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

8) przekazanie danych osobowych jest wymogiem prawnym do prezentowania na stronie    
               internetowej Żłobka zdjęć  i materiałów filmowych z wizerunkiem mojego dziecka,       

9) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w 
tym profilowania.    
 
 

Bielsko-Biała, dnia: ………………………………                    

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

 podpis matki (op. prawnej) podpis ojca (op. prawnego) 


