
Załącznik 1  

 

ZGODA NA UDZIAŁ  W PRZEGLĄDZIE  

 

Potwierdzam swoją zgodę na udział ______________________________________(imię i nazwisko) 

 

___________________________________________________________________(nazwa placówki)  

w XIII Przeglądzie Wierszy, Etiudy Logopedycznej „Gimnastyka  dla języka” w kategorii wiersza. 

 

_____________________________ 

Miejscowość i data 

 

 

Załącznik nr 2 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku  

_______________________________________ (imię i nazwisko uczestnika) utrwalonego w postaci 

zdjęć i filmów z przeprowadzenia XIII Przeglądu Wiersza i Etiudy Logopedycznej ,,Gimnastyka dla 

języka” przez Przedszkole nr 107 „Słoneczko” , ul. W. Stysia 71, 53-529 we Wrocławiu. Niniejsza 

zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www Organizatora 

http://przedszkole107.professo.pl/ oraz na stronie www.wke.wroclaw.pl wraz z imieniem 

i nazwiskiem uczestnika.  

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do 

Organizatora. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na 

legalność działań podjętych przed cofnięciem zgody. 

 

___________________________________ 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

  

________________________________ 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
 

http://przedszkole107.professo.pl/
http://www.wke.wroclaw.pl/


KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 107 „Słoneczko” , ul. W. Stysia 71,  

53-529 Wrocław. 

2. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą jest nim Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych – Tomasz Grzybowski, z którym można skontaktować się pod adresem: CORE 

Consulting Sp. z o.o., ul. Wyłom 16 61-671 Poznań, e-mail: inspektor@coreconsulting.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody i w celu publikacji wizerunku na stronach www 

http://przedszkole107.professo.pl/ oraz www.wke.wroclaw.pl.  

4. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji Przeglądu oraz jego Organizatora będą 

przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba że uczestnik wcześniej 

wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie. 

5. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, a jej brak nie ma wpływu na możliwość uczestnictwa w 

Przeglądzie. 

6. Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed jej cofnięciem.  

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi będziemy współpracować w ramach 

realizacji Przeglądu: inne placówki oświatowe, sponsorzy,  

8. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania.  

9. Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych 

przez Organizatora.  

10. Ponadto każdy uczestnik Przeglądu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uzna, iż 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych. 

11. Powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres Przedszkole nr 107 „Słoneczko”,  

ul. W. Stysia 71, 53-529 Wrocław lub mailowo na inspektor@coreconsulting.pl. 

12. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji – w tym profilowaniu. 

 

 

 

http://przedszkole107.professo.pl/
http://www.wke.wroclaw.pl/
mailto:inspektor@coreconsulting.pl

