
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W ZAKRESIE MONITORINGU WIZERUNKU 

 

…..........................., dnia …....................... 

 

Jako rodzic/opiekun prawny* wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka …................................................................... przez Administratora Danych Osobowych – 

„Międzynarodowe Centrum Rozwoju” Spółdzielnia Socjalna, w zakresie wizerunku dziecka, w celu 

monitorowania on-line wizerunku dziecka, zgodnie z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane 

RODO. 

 

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

(podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 

* niewłaściwe skreślić 

 

 Administratorem Danych Osobowych jest „Międzynarodowe Centrum Rozwoju” Spółdzielnia 

Socjalna, ul. Warszawskie Przedmieście nr 31, 99-300 Kutno, NIP 7752645341, REGON 

1016258750, KRS 0000468311, tel. 24 252 44 79, e-mail biuro@przedszkolekutno.pl

  Funkcję Inspektora Ochrony Danych od 27 października 2020r. pełni Katarzyna Stępka, e-mail 

katarzyna.stepka@gmail.com

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia, na podstawie udzielonej zgody 

(art. 6 ust. 1 pkt a, d RODO).

 Dane osobowe będą przetwarzane za pomocą oprogramowania dedykowanego do obsługi 

monitoringu online (wtyczka WebComponents) a dostęp do nich będą miały upoważnione osoby i 

rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do placówki. Długość nagrywania obrazu w 

systemie monitoringu online wynosi 7 dni.

 Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania danych osobowych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących narusza przepisy 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) z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
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