
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NIEODPŁATNEGO ROZPOWSZECHNIANIA WIZERUNKU I PRZETWARZANIA 

DANYCH W POSTACI WIZERUNKU, IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA W ZWIĄZKU Z ICH PUBLIKACJĄ NA TABLICACH 

PAMIĄTKOWYCH (TABLO)  

 
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE.  

L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/ Pana dziecka jest  

PRZEDSZKOLE „KWIATY POLSKIE” W BRALINIE 
UL. WIOSENNA 4, 63-640 BRALIN 

REGON  251590843, NIP 619-11-23-394 
telefon 62 332 20 26, adres e-mail: kwiatypolskie.bralin@gmail.com 

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt  

z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: pkpwb.inspektor@gmail.com lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej. 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka w postaci wizerunku, imienia i nazwiska będą przetwarzane w związku z umieszczeniem 

zdjęć dziecka na tablicach pamiątkowych (tablo) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych w 

zakresie wizerunku, imienia i nazwiska oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81  ust. 1 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Dane wizerunkowe w postaci zdjęć, imion i nazwisk będą opublikowane na tablicach pamiątkowych (tablach) 

wywieszonych w siedzibie Administratora. 

5. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie 

przepisów prawa, firma świadczące usługi fotograficzne, podmioty zajmujące się przygotowaniem, obróbką materiałów 

marketingowych. 

6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka w postaci wizerunku, imienia i nazwiska będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celu przetwarzania dla którego zostały zebrane lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. W celu 

udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane mogą być przetwarzane 

przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań 

prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Zgodę na przetwarzanie danych Pani/Pana dziecka można odwołać w dowolnym momencie składając pisemne 

oświadczenie u Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail: 

pkpwb.inspektor@gmail.com. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości publikowania imienia 

i nazwiska oraz wizerunku dziecka na tablicach pamiątkowych (tablo). 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe  

lub niekompletne (art. 16 RODO), 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie 

danych osobowych (art. 17 RODO), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO), 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 

osobowych (art. 20 RODO), 

f) prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody (art. 7 ust. 3 RODO). 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych,                                     

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany  

i nie są poddawane profilowaniu. 

12. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

 


