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Kielce 

 

 

 

 

Zgoda na udział uczestnika w Festiwalu „Piosenka, Wiosenka” 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………, …………………………., 
Imię i nazwisko dziecka   Wiek dziecka 

uczęszczającego do placówki……………………………………………………………………………………………. 
Nazwa placówki     

na udział w Festiwalu wokalnym „Piosenka, Wiosenka” organizowanym przez: 

organizowanym przez: 

Przedszkole Samorządowe nr  36 w Kielcach, Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach,  

Kieleckie Centrum Kultury, Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach 

Niniejsza zgoda jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Festiwalu. 

 

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

Podpis matki/opiekuna prawnego    Podpis ojca/opiekuna prawnego 

Dane dziecka związane z wizerunkiem 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych związanych z wizerunkiem mojego 

dziecka/podopiecznego* w celach promowania Festiwalu Wokalnego  „Piosenka, Wiosenka” organizowanego przez 

Przedszkole Samorządowe nr 36 w Kielcach oraz  Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach we współpracy z Kieleckim 

Centrum Kultury w Kielcach.  

Wizerunek ten może być powielany w przestrzeni publicznej, w mediach, narzędziach zdalnego zarządzania, 
materiałach organizacyjnych, informatorach oraz innych publikacjach wydawanych przez Przedszkole. Wizerunek 
dziecka/podopiecznego będzie wykorzystywany przez  okres 5 lat do celów promocji festiwalu i przedszkola lub do 
momentu cofnięcia zgody. 

Przysługuje Państwu prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  
z przepisami prawa dotychczasowego przetwarzania, które zostało zrealizowane na podstawie cofniętej zgody. 
Wycofać zgodę można poprzez złożenie pisma w siedzibie Przedszkola. 

 

 

……………………………………………….                                                                        ………………………………………………… 
Podpis matki/opiekuna prawnego         Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

* Proszę skreślić niepotrzebne 
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INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
Szanowni Państwo, 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Festiwalu Wokalnego „Piosenka, Wiosenka” jest 

Przedszkole Samorządowe nr 36 w Kielcach, ul. Tujowa 2, 25-205 Kielce. W razie pytań dotyczących przetwarzania 

tych danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@ps36.kielce.eu. 

2) Podstawą przetwarzania danych osobowych podczas Festiwalu jest dobrowolne zgłoszenie uczestnika 

potwierdzone przez jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz: 

– art. 85 i 86 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – prawo do wskazania 

wykonawcy i sposobu jego oznaczenia, 

– dobrowolna zgoda – w zakresie wykorzystanie wizerunku. 

3) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich podania może skutkować niemożnością 

wzięcia udziału w Festiwalu. 

4) Celem przetwarzania danych osobowych jest rozwijanie uzdolnień wokalnych wśród dzieci poprzez udział 

w Festiwalu Wokalnym „Piosenka, Wiosenka” promocja polskich piosenek o tematyce wiosennej oraz 

upowszechnianie wśród dzieci umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze narodowej. 

5) Zakres przetwarzanych danych obejmuje: 

Imię, nazwisko i wiek uczestnika, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych uczestnika, a w przypadku 

udzielenia zgody – wizerunek uczestnika; imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz służbowe dane 

kontaktowe. 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, których te dane dotyczą, mają prawo do: 

 dostępu do danych, 

 kopii danych, 

 żądania sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne, 

 żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), o ile: 

 ustanie cel przetwarzania, 

 dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

 zostanie wycofana zgoda na wykorzystanie wizerunku, 

 ograniczenia przetwarzania, jeśli:  

 kwestionowana jest prawidłowość danych – wówczas ograniczenie przetwarzania nastąpi na okres, który 

pozwoli nam sprawdzić prawidłowość danych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby, których dane dotyczą, lub ich opiekunowie sprzeciwiają się 

usunięciu danych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

 Przedszkole nie potrzebuje już danych do ustalonego celu, ale osoby, których dane dotyczą, lub ich 

opiekunowie potrzebują ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

 Osoby, których dane dotyczą, wyrażają sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawne 

podstawy przetwarzania wskazane przez Przedszkole są nadrzędne wobec ich podstaw sprzeciwu. 

7) Przekazane dane będą przetwarzane przez okres 5 lat  

8) Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być: 

– instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy 

pomiędzy Administratorem a podmiotem 

– nieograniczone grono osób z uwagi na możliwość publikacji wizerunku, imienia i nazwiska w materiałach 

promocyjnych Przedszkola. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu przez Przedszkole danych osobowych swoich 

lub podopiecznego, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

10) Podczas Festiwalu mogą pojawić się przedstawiciele lokalnych mediów, którzy będą dokumentować przebieg 

wydarzenia, w tym mogą rejestrować wizerunki uczestników. Materiały mogą być później opublikowane w publicznych 

środkach przekazu, tj. w gazetach, na stronach internetowych, w telewizji i w radiu. Przedszkole Samorządowe nr 36 

nie jest administratorem zebranych w ten sposób danych i w związku z tym nie ma wpływu na sposób, cel i okres ich 

przetwarzania. 

11) Przedszkole nie ma wpływu na zbieranie i utrwalanie wizerunku uczestników przez współorganizatorów i gości 

Festiwalu. 

……………………………………………….                                                     ………………………………………………… 
Podpis matki/opiekuna prawnego                                     Podpis ojca/opiekuna prawnego 


