
Warszawa dn. ……… 2020r. 

ZGODA 

na udział dziecka w Projekcie Ogólnopolskim na rok 2020/2021 

„TECHNIKOLUDEK” – czyli Przedszkolak w świecie technologii 

Jako osoba upoważniona do reprezentowania ……………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko dziecka), oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka w Projekcie Edukacyjnym 

Ogólnopolskim „Technikoludek” – czyli Przedszkolak w świecie technologii.  

Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na publikację wizerunku mojego dziecka na profilu 

projektu na portalu Facebook.  

* niewłaściwe skreślić 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych uczestników projektu przez Przedszkole nr 262 w Warszawie i organizatora projektu. 

Mam świadomość, że: 

1) Administratorem danych uczestników projektu, w zakresie danych niezbędnych do wzięcia udziału 

w projekcie i dokumentacji tego projektu (np. zdjęć, filmów) jest Przedszkole nr 262 w Warszawie. 

2) Administratorem danych przekazanych Organizatorowi w ramach sprawozdań z realizacji projektu 

(m.in. materiałów opublikowanych na port oraz publikacji w postaci zdjęć, fotorelacji z realizacji 

założeń Projektu na profilu Facebook Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego – „Technikoludek…” 

jest Organizator Projektu, czyli Przedszkole nr 41 w Rybniku; 

3) Przetwarzanie danych mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka, nazwa przedszkola, imię  

i nazwisko rodzica/opiekuna) jest niezbędne w celu realizacji Projektu i przeprowadzenia oceny 

uczestników. Publikacje materiałów zawierających wizerunki i inne informacje o uczestnikach 

Projektu zamieszczane m.in.  na stronie internetowej i profilu Facebook Projektu są zależne od 

ewentualnego wyrażenia zgody przez rodziców/opiekunów; 

4) W ramach udziału w Projekcie, Przedszkole nr 262 w Warszawie jest zobowiązane przedłożyć 

sprawozdanie z etapów realizacji Projektu w postaci zdjęć, prezentacji w celu potwierdzenia 

realizacji zadań, a takie materiały mogą zawierać dane osobowe w postaci imion i nazwisk oraz 

wizerunków dzieci biorących udział w Projekcie. Sprawozdania te będą publikowane na grupie 

Projektu na profilu społecznościowym Facebook.  

5) Administratorem danych osobowych publikowanych na profilu Facebook Projektu jest organizator 

Projektu. Administratorem wszystkich danych osobowych publikowanych na portalu Facebook w 

Unii Europejskiej jest europejski oddział firmy Facebook z siedzibą w Irlandii. W sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych przez te podmioty należy zwracać się bezpośrednio do nich; 

6) Chcąc uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania lub skorzystać z praw osób, 

których dane dotyczą, mogę skontaktować się bezpośrednio z poszczególnymi administratorami, 

odpowiedzialnymi za wspomniane wyżej zakresy przetwarzania. Kontakt do Inspektora ochrony 

danych Przedszkola nr 262: iod.wesola@edukompetencje.pl. 



7) Dane uczestników projektu będą przetwarzane w celach organizacji Projektu, oceny uczestników, 

a także w celach informacyjno-promocyjnych Projektu – przez poszczególnych Administratorów; 

8) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu i ich 

rodziców/opiekunów jest zgoda wyrażona przez rodziców/opiekunów, w rozumieniu 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 (Dz. Urz. UE. L. 2016. 

119;  

9) Dane uczestników projektu będą przetwarzane przez czas niezbędny do osiągnięcia celu 

przetwarzania lub do wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych; 

10) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału mojego dziecka w Projekcie, 

niewyrażenie zgody na publikację wizerunków nie ma wpływu na możliwość uczestnictwa 

dziecka w projekcie; 

11) Mam prawo dostępu do danych moich i mojego dziecka za pośrednictwem Przedszkola, prawo do 

ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia, a także prawo do wycofania zgody w 

dowolnym momencie. Mam świadomość, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

niezbędnych do realizacji Projektu przed lub w trakcie jego trwania może oznaczać brak możliwości 

udziału dziecka w występach; 

12) W przypadku podejrzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych przez Administratora, mam 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

…………....…………….……………………………… czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


