
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez placówkę Kraina Marzeń Grzegorz Tarka
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. RODO 
Administrator danych osobowych: Kraina Marzeń Grzegorz Tarka, ul. Solskiego 29, 45-564 Opole. 

Ja ............................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka 

…………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka

……………………………………....................................................................................., 
(imię i nazwisko dziecka, którego danych dotyczy zgoda)

będącego pod opieką w żłobku/  przedszkolu,  lub dziecka,  które  jest  kandydatem do przyjęcia  do
żłobka/przedszkola, Kraina Marzeń Grzegorz Tarka, z siedzibą,  ul. Solskiego 29, 45-564 Opole.
Dane  osobowe  są  rozumiane  jako  informacje  o  zidentyfikowanym  lub  możliwym  do
zidentyfikowania,  dziecku,  objętym  opieką  w  w/w  placówce/  lub   kandydacie  do  przyjęcia  do
placówki. 

1. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  które  dotyczy  przede  wszystkim
realizacji takich celów jak: 

 Rekrutacja dzieci do placówki, za pomocą zgłoszeń bezpośrednich w siedzibie placówki oraz
zgłoszeń przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.kraina-marzen.pl, 

 Podpisania umowy z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, 
 Realizacji  zapisów  umowy,  w  tym  przekazywania  zbiorów  do  systemu  finansowo-

księgowego w celu wystawienia faktur za wykonane usługi, do  ewidencji dzieci, prowadzeniu
zbiorów ewidencyjnych, przetwarzanie tych zbiorów w celach wewnętrznych placówki oraz
przekazywanie  zbiorów  do  instytucji  finansujących  jej  działalność,  zgodnie  z  Prawem
Oświatowym z dn. 14 grudnia 2016r. (dz. U. z 2017r., poz. 59), Ustawą o Systemie Oświaty z
dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2198)oraz przywoływane przez nią ustawy, jak
również Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U. 2011
Nr 45, poz. 235. 

 Sporządzania sprawozdań dla tych instytucji. 
[ ] TAK [ ] NIE 
*niepotrzebne skreślić, 

2. Wyrażam zgodę  na  profilowanie,  czyli  dowolną  formę  zautomatyzowanego  przetwarzania
danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników  osobowych  dziecka,  w  szczególności  do  analizy  lub  prognozy  aspektów
dotyczących  efektów  opieki  i  edukacji  dziecka,  związku  z  odbywającymi  się  zajęciami,
konkursami, prowadzonymi rankingami. 

[ ] TAK [ ] NIE 
*niepotrzebne skreślić, 

3. Wyrażam  zgodę  na  umieszczanie  zdjęć  i  filmów  zawierających  wizerunek  dziecka,
zarejestrowany dobrowolnie  podczas  zajęć  podstawowych,  zajęć  dodatkowych  wycieczek,
konkursów  i  innych  imprez  w placówce  i  poza  nią,  nie  wymienionych  w tym  punkcie.

http://www.kraina-marzen.pl/


Publikacje  mogą  zostać  umieszczone  na   stronie  www.kraina-marzen.pl,  na  gazetkach
wywieszanych  w  placówkach  Krainy  Marzeń   oraz  w  materiałach  dydaktycznych
realizowanych na potrzeby placówki oraz instytucji współpracujących. Forma publikacji to:
filmy,  prezentacje,  artykuły  prasowe,  wystąpienia  na  kongresach,  sympozjach,  wykładach
związanych  z  procesami  dydaktycznymi  w  placówce  Kraina  Marzeń,  w  szczególności  w
związku z jej istotną rolą, jako placówki modelowej w edukacji dwujęzycznej. 

[ ]TAK [ ] NIE 
*niepotrzebne skreślić, 

4. Wyrażam  zgodę  na  udostępnienie  danych  osobowych  moich/mojego  dziecka  (przede
wszystkim  wizerunku)  podmiotom  mającym  siedzibę  poza  EOG  (Europejskim  Obszarem
Gospodarczym) oraz firmom międzynarodowym (np. Facebook, Google), do których transfer
jest  konieczny w celu  prowadzenia  naszego   profilu  na  portalach  społecznościowych  lub
kanałach  w  serwisach  internetowych,  które  umożliwiają  umieszczanie,  odtwarzanie,
strumieniowanie, ocenianie i komentowanie filmów, zdjęć i wpisów. 

.
[ ] TAK [ ] NIE 
*niepotrzebne skreślić, 

4.  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.

............................ dnia ...............

............................. ................................................... 
(miejscowość) czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
*niepotrzebne skreślić

http://www.kraina-marzen.pl/


Klauzula informacyjna:
Na  podstawie  art.  13  ust.1  i  2  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 tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej dalej RODO (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy
Unii  Europejskiej),  które  wprowadza   ujednolicone  dla  całej  Unii  Europejskiej  zasady
przetwarzania danych osobowych, a obowiązujące również naszą placówkę, chcemy Państwa
poinformować o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu od 25 maja
2018 roku uprawnieniach.

Na podstawie w/w wytycznych informujemy Państwa, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w placówce Kraina Marzeń jest
właściciel Krainy Marzeń, Pan Grzegorz Tarka, (ul. Solskiego 29, 45-564 Opole. 

2) Administrator danych osobowych – właściciel placówki  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na
podstawie  Art.  6  ust.  1  pkt.  a,  b,  c,  e  oraz  Art.  9  Ust.  2  pkt.  b,  h  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ujętych ogólnie celach, w tym: 

a) rekrutacji dzieci do placówki,
b) ewidencji dzieci,
c)  prowadzenia  dokumentacji  przebiegu  opieki  i  edukacji,  działalności  wychowawczej,
opiekuńczej i edukacyjnej. 
d) w celach sprawozdawczych,
e) w celach promocji edukacji dwujęzycznej, 

w  szczególności,  w  ramach  określonych  przez  przepisy prawa oraz  zgodnie  z  udzielonymi  przez
Państwa zgodami,  dane osobowe wykorzystywane  będą do   zawarcia,  realizacji  oraz  ewentualnej
zmiany zawartej z Państwem umowy. Gromadzenie  i przetwarzanie danych osobowych w placówce
Kraina Marzeń odbywać się będzie w zgodności  z prawem, na podst. Art. art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia
10 maja 2018r.,do komunikacji z Państwem w celach informacyjnych związanych z przekazywaniem
informacji w zakresie administracyjnym oraz dydaktycznym, jak również w celach  marketingowych i
promocyjnych w tym, do tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
placówki.

4)  W  związku  z  przetwarzaniem danych  w  celach,  o  których  mowa  w  pkt  3,  odbiorcą  danych
osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

a) Kraina Marzeń Grzegorz Tarka 
b) organy nadzoru,
c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku
z organizacją pracy przedszkola i żłobka, 
d)  podmioty  współpracujące  z  przedszkolem  i  żłobkiem  w  zakresie  edukacji,  opieki  i
wychowania,

zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn.  14 grudnia 2016 r.  z  poźn.
zmianami oraz zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U.
2011 Nr 45poz. 235. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do  treści  swoich  danych,  do  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  ich  przetwarzania  i
przenoszenia,  a  także  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu,  oraz  inne  uprawnienia  w  tym  zakresie
wynikające z obowiązujących przepisów prawa,



7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,
Rozporządzenia czyli  zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w
placówce  Kraina  Marzeń  przysługuje  Pani/Panu  prawo wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją
niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej placówki  wobec Pani/Pana
dziecka.

Kontakt w przedmiocie przetwarzania
Wnioski indywidualne dotyczące realizacji Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych prosimy od dnia 25 maja 2018 roku kierować: 
♦ pisemnie na adres: ul. Ludwika Solskiego 29, 45-564Opole 
♦ mailowo na adres administratora Krainy Marzeń Grzegorz Tarka: kraina24@gmail.com, 
♦ telefonicznie pod numerem: +48 787 883 845 

Pragniemy jednocześnie zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były
całkowicie bezpieczne i niedostępne dla osób nieuprawnionych. Zachęcamy również do zapoznania
się z treścią RODO na stronie:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Klauzulą informacyjną dotyczącą RODO w Krainie
Marzeń Grzegorz Tarka 

............................ dnia ...............

............................. ................................................... 
(miejscowość) czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
*niepotrzebne skreślić

http://5w8j.mj.am/lnk/ANEAAAoNtfYAAAAAAAAAAG4Tm5EAAP-Hu5gAAAAAAAT03wBbCChWxHuDhU-WRCGKXmqJrSUD_wAEwIg/1/k_hZai7fldkF5X0o-cO2qg/aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L1BML1RYVC8_dXJpPUNFTEVYJTNBMzIwMTZSMDY3OQ
mailto:kraina24@gmail.com

