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Informacje dotyczące ochrony danych    

 Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody lub jej odwołanie nie powoduje 

żadych niekorzystnych skutków.   

 Zdjęcia, nagrania dźwiękowe i wideo są chronione i zabezpieczone przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Przekazanie zdjęć, nagrań dźwiękowych 

oraz nagrań wideo osobom trzecim odbędzie się wyłącznie po konsultacji  

z Państwem oraz za Państwa pisemną zgodą. 

 Na prośbę rodziców zdjęcia, nagrania dźwiękowe i wideo, na których znajduje 

się wyłącznie ich dziecko, mogą zostać im przekazane.  

 Wszystkie uzyskane nagrania zostaną niezwłocznie usunięte, gdy cel, dla 

którego powstały, zostanie zrealizowany lub gdy dziecko opuści placówkę.  

 Zgoda ta może zostać w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody może 

dotyczyć tylko części mediów, typów danych lub zdjęć. W takim przypadku 

zaznaczone multimedia zostaną usunięte i nie będą już wykorzystywane do 

wymienionych poniżej celów. 

 Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych zapisanych  

w przedszkolu. Ponadto przysługuje Państwu prawo do poprawiania, usuwania 

lub ograniczania danych, prawo do odmowy przetwarzania danych oraz prawo 

do ich przenoszenia. 



 

 

* Proszę dopasować / skonkretyzować / uzupełnić zgodnie z konkretnymi potrzebami 
 

 

 

Wyrażenie zgody 

Drodzy Rodzice,  

używamy mediów przy dokumentacji procesu nauki i rozwoju dzieci, 

wykorzystujemy media w procesach pedagogicznych np. w projektach medialnych 

przy wspólnym tworzeniu kolaży obrazkowych, filmów animowanych lub 

słuchowisk.  

Ja / My              

imię, nazwisko      imię, nazwisko  

 

Adres              

 

wyrażam / wyrażamy zgodę na  

 

 wykonywanie zdjęć  

 nagrywanie wideo 

 nagrywanie dźwięku  

 

mojego / naszego dziecka          

imię, nazwisko          data urodzenia  

Do korzystania ze zdjęć oraz pokazywania filmów i nagrań audio, potrzebujemy 

Państwa zgody. Niniejsze udzielone zezwolenie obejmuje wykorzystanie*. 

 przy dokumentacji i wystawie projektu w przedszkolu 

 w dziecięcych teczkach portfolio 

 podczas spotkań informacyjnych dla rodziców 

 jako materiał dla rodziców 

   

 

 

 

 

             

   miejscowość, data        podpis(y) rodziców lub opiekuna prawnego 


