
 
OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA 

 
 
 

 

 
 
…………………………………………………………….                              Starogard Gdański, dnia 31.08.2020 
   (imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna dziecka) 

 
 
 

A. ZGODY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
 

Przyjmuję do wiadomości, że wyrażone poniżej  zgody w zadeklarowanych celach mogą być przeze mnie wycofane w każdym czasie. Ewentualne 

wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nastąpić może w każdym czasie i w dowolnej formie, w tym:  korespondencyjnie – 

przesyłając stosowne oświadczenie na adres os. 60- lecia ONP 8, 83-200 Starogard Gdański, drogą elektroniczną - przesyłając stosowne oświadczenie 

na adres sekretariat@mpp10.starogard.pl lub osobiście – w siedzibie przedszkola 
 

1) Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na nieodpłatne upublicznienie wizerunku mojego dziecka, w tym także wizerunku wraz z danymi 

identyfikującymi (imię i nazwisko) przez Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 „Słoneczna Kraina” w  Starogardzie Gdańskim w formie: 

• indywidualnej fotografii dziecka:      TAK  NIE ** 
• zbiorowej fotografii:       TAK  NIE ** 
 

Zezwolenie dotyczy utrwalenia wizerunku mojego dziecka techniką fotograficzną oraz wideo i obejmuje wykorzystywanie, zwielokrotnianie i 

rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w celach  edukacyjnych, statutowych oraz promocji działalności Miejskiego Przedszkola 

Publicznego Nr 10 „Słoneczna Kraina” w Starogardzie Gdańskim  - samodzielnie lub jako element utworów w wydawnictwach firmowanych przez 

przedszkole, w tym w katalogach, na folderach, stronie internetowej, innych środkach komunikacji  elektronicznej, w prezentacjach 

multimedialnych, a także w artykułach prasowych dotyczących działalności placówki. Zezwolenie nie uprawnia Miejskiego Przedszkola Publicznego 

Nr 10 „Słoneczna Kraina” w Starogardzie Gdańskim do wykorzystywania, zwielokrotniania i rozpowszechniania wizerunku mojego dziecka w 

sposób ośmieszający, poniżający, karykaturalny, nieestetyczny lub w inny sposób naruszający pozostałe dobra osobiste (poza wizerunkiem). 

 
** - właściwe zakreślić symbolem X     

             …………………………………………………………. 
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka 

 

 

2) Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na upublicznienie imienia, nazwiska mojego dziecka oraz nazwy przedszkola do której uczęszcza przez 

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 „Słoneczna Kraina” w Starogardzie Gdańskim łączących się z: 

• pracami plastycznymi wykonanymi przez dziecko:                            TAK  NIE ** 
• innymi formami uczestnictwa dziecka w życiu placówki (uroczystości, wycieczki itp.):  TAK  NIE ** 
• uczestnictwem dziecka w zawodach, konkursach oraz osiągniętych w nich wynikach:   TAK    NIE ** 

 

Zezwolenie dotyczy opublikowania danych dotyczących mojego dziecka w celach  edukacyjnych, statutowych oraz promocji działalności 

Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 10 „Słoneczna Kraina” w Starogardzie Gdańskim - samodzielnie lub jako element utworów w 

wydawnictwach firmowanych przez przedszkole, w tym w katalogach, na folderach, stronie internetowej, innych środkach komunikacji  

elektronicznej, w prezentacjach multimedialnych, a także w artykułach prasowych dotyczących działalności placówki. Zezwolenie nie uprawnia 

Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 10 „Słoneczna Kraina ” w Starogardzie Gdańskim do wykorzystywania, zwielokrotniania i 

rozpowszechniania wizerunku mojego dziecka w sposób ośmieszający, poniżający, karykaturalny, nieestetyczny lub w inny sposób naruszający 

pozostałe dobra osobiste (poza wizerunkiem). 

 
** - właściwe zakreślić symbolem X    

…………………………………………………………. 
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka 

 
 

B. ZGODY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZADAŃ PRZEDSZKOLA 
 

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę / nie wyrażam zgody* na:    
   

• udział dziecka w zajęciach dodatkowych organizowanych przez przedszkole:    TAK  NIE 

• udział dziecka w wycieczkach i zabawach przedszkolnych:       TAK  NIE 

• udział dziecka w zajęciach religii:         TAK  NIE 

• badanie dziecka przez lekarza, pielęgniarkę, logopedę:       TAK  NIE 

• kontrolę czystości skóry głowy dziecka:         TAK  NIE 

• opiekę nad dzieckiem ze strony pedagoga przedszkolnego i psychologa przedszkolnego:    TAK  NIE 

• udzielenie i organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku, w tym także prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

korekcyjnej, logopedycznej i innej, gdy zaistnieje taka potrzeba, pod warunkiem dochowania przez przedszkole obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa:                     TAK  NIE 

 
 

……………………………………………………. 
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka 

 
 

 
 

 

 


