
……………………., dn. ………………………… 

Zgoda nauczyciela na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych 
w XVIII Festiwalu Piosenki Ludowej PYZA 2023,  

którego organizatorem jest Publiczne Przedszkole Nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie mojego wizerunku  

i pozyskanych danych osobowych na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole18.kalisz.pl, na 

innych stronach internetowych (np. youtube) i profilach społecznościowych organizatora lub w innych 

formach utrwaleń, w celu zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych wykonań. 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO) Publiczne Przedszkole Nr 18 im. „Chatka Puchatka” 

w Kaliszu informuje, że:  

Administratorem Danych Osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 18 im. „Chatka Puchatka” ul. Serbinowska 5a, 62-

800 Kalisz.  

Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań zgodnie z udzieloną przez Państwa dobrowolną zgodą 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  

Wyżej wymienione dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu promocji festiwalu; 

Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane 

dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;  

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych;  

Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych;  

Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 

dane osobowe zostaną zebrane. 

 

 

 

………………………………….                

(data i czytelny podpis nauczyciela) 

http://www.przedszkole18.kalisz.pl/

