
 

Rodzic: 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego * 

Adres zamieszkania  ........................................................................ 

Nr telefonu……………………………………………………………………………….… 

Dziecko: 

Imię i nazwisko dziecka ........................................................................ 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Ja, niżej podpisana/ny  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  oraz danych osobowych mojego 

dziecka/wychowanka* 

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

                                                                                        Imię i nazwisko dziecka   

 

 

przez Miejski  Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli w Opolu ul. Powstańców Śląskich 19  45-086 Opole.  

w celu realizacji usług obejmujące niżej wymienione zgody: 

 

 

 

ZGODA NA ROBIENIE ZDJĘĆ I FILMOWANIE  

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na fotografowanie mojego dziecka  oraz udostępnianie i wykorzystanie 

jego (imię i nazwisko dziecka) wizerunku do celów promujących pracę Ośrodka  (zdjęcia w prasie, filmy, 

fotografie grupowe, umieszczanie ich na stronie internetowej Ośrodka, miasta, filmowanie i fotografowanie 

profesjonalne i amatorskie podczas imprez, uroczystości i wydarzeń , udostępnianie danych /w tym filmów i 

fotografii/, w ramach uczestnictwa w różnych akcjach i konkursach). 

 

 

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

(data) czytelny podpis matki                                                            ( data)  czytelny podpis ojca  

 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ PRAC  

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje 

dziecko/dzieci na tablicach, na stronie internetowej Ośrodka oraz w mediach (Internet, prasa, telewizja). 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka/dzieci będzie wykorzystywany tylko i 

wyłącznie w celu informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Ośrodka. 

 

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

(data) czytelny podpis matki                                                            ( data)  czytelny podpis ojca  

 

ZGODA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA DZIECI Wyrażam zgodę / 

nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci (imię i nazwisko 

dziecka) prowadzonych przez pracowników Ośrodka lub zatrudnionych specjalistów 

 

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

(data) czytelny podpis matki                                                            ( data)  czytelny podpis ojca  

 

 

 

  



 

Klauzura informacyjna.  

  

Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących w naszych zbiorach jest  

Rozporządzenie 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).  

 

Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani /Pana Dziecka są przetwarzane przede wszystkim w celu prowadzenia 

dokumentacji związanej z doskonaleniem pracowników oraz z  zajęciami wychowawczymi realizowanymi przez 

Administratora, a także   celu  ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, oraz ochrony przez roszczeniami. 

 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. 

 

Administratorem Danych jest: Miejski  Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli w Opolu ul. Powstańców Śląskich 

19, 45-086 Opole 

 

 

W Ośrodku  wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym w każdej sprawie dotyczącej danych 

osobowych można się skontaktować pod adresem  e-mail:  

 iod@modn.opole.pl  i nr tel.  77 402 45 14 

  

 

Zbieramy następujące dane osobowe: 

 imię, nazwisko rodziców/opiekunów prawnych 

 adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny; 

 adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej, 

 nr telefonu. 

 Imiona i nazwiska wychowanków, 

 Daty urodzenia wychowanków. 

 Pesele wychowanków. 

 

Cel zbierania danych: Zbieramy dane w następujących celu: realizacja usług. 

  

Sposób wykorzystania danych: Państwa  dane osobowe są przetwarzane  przez Miejski  Ośrodek  

Doskonalenia Nauczycieli w Opolu ul. Powstańców Śląskich 19  45-086 Opole i  nie są udostępniane stronom 

trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa lub określone przez Państwa w stosownym 

oświadczeniu. 

 

Okres przechowywania danych: Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do 

przechowywania Państwa danych – zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Instrukcją Archiwalną.   

Po upływie  okresu określonego w w/w instrukcjach  Państwa  dane osobowe zostaną nieodwracalnie 

zniszczone.  

 

Prawa osoby, której dane dotyczą: 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług i nie są udostępniane innym odbiorcom. 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie 

umowy. 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Za Pana/ Pani dodatkową zgodą  mogą być Pana/ Pani dane wykorzystywane do przesyłania informacji i ofert. 

Okres przetwarzania może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 



a także prawo do przenoszenia tych danych do innego Administratora Danych. 

 

W każdym czasie może Pani/ Pan wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie 

danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza 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). 

 

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać 

wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia.                  

 W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem: Miejski  Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli  w 

Opolu UL. Powstańców Śląskich 19  45-086 Opole. 

 

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy 

skontaktować się z Administratorem , wysyłając wiadomość e-mail na adres  dyrektor@modn.opole.pl lub list na 

adres pocztowy: Miejski  Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli w Opolu ul. Powstańców Śląskich 19  45-086 

Opole. 

 

Skarga zostanie rozpatrzona i podjęta zostaną działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, 

która złożyła skargę. 

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować 

się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu. 

 

Oświadczam, iż  zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania  i że 

dobrowolnie   udzieliłam\em informacji dotyczących danych osobowych  moich i dziecka,   zgodnie z 

Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie 

ochrony osób fizycznych    w związku z przetwarzaniem danych osobo-wych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego. 

 

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

(data) czytelny podpis matki                                                            ( data)  czytelny podpis ojca  

 

 

* - właściwe podkreślić 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail 

na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy. 

Administratorem w/w danych jest   Miejski  Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli w Opolu ul. Powstańców 

Śląskich 19  45-086 Opole.  Inspektorem  Ochrony Danych ( IOD) w Ośrodku  jest:  Pan Rafał Sawicki   –    e-

mail: e-mail: iod@modnopole.pl 

 

mailto:dyrektor@modn.opole.pl
mailto:iod@modnopole.pl

