OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Statut Przedszkola Niepublicznego Polsko – Angielskiego
Clever Kids w Krakowie, ul. Franciszka Bielaka 5, oraz nie wnoszę żadnych zastrzeżeń co do zapisów zawartych w
wyżej wymienionych dokumentach.

……………….........................................
podpis Rodzica/Opiekuna

UPOWAŻNIENIE DO DZIAŁANIA W NAGŁYCH PRZYPADKACH
Wyrażam zgodę na to, aby w nagłym wypadku, moje dziecko chore lub po wypadku zostało przewiezione przez
pogotowie ratunkowe do szpitala, a jeżeli stan zdrowia na to pozwoli dziecko poczeka na osobę upoważnioną
do odebrania go z Przedszkola Niepublicznego Polsko – Angielskiego Clever Kids. Wyrażam zgodę na to, aby osoba
opiekująca się moim dzieckiem podjęła ewentualne działania w wypadku zagrożenia stanu zdrowia mojego
dziecka:
- wezwanie lekarza;
- wezwanie pogotowia ratunkowego;
- odwiezienie dziecka do szpitala karetką;
- udzielenie pierwszej pomocy.

……………………………………………………………
podpis Rodzica/Opiekuna

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapisami klauzuli informacyjnej, dot. przetwarzania danych osobowych,
stanowiącej załącznik do Umowy o świadczenie usług w zakresie zbiorowej opieki nad dziećmi w Przedszkola
Niepublicznego Polsko – Angielskiego Clever Kids.

……………………………………………………
podpis Rodzica/Opiekuna

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 osobowych),
zwanego dalej RODO wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie tradycyjnej i elektronicznej
wraz z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko):

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

przez Marcelego Motty prowadzącego działalność oświatową pod firmą Przedszkole Niepubliczne Polsko - Angielskie
Clever Kids ul. Franciszka Bielaka 5, 30-218 Kraków, NIP 677-227-22-10, w celach promocyjnych, informacyjnych,
kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Przedszkole zadaniami. Zgoda na rozpowszechnianie
wizerunku obejmuje w szczególności takie formy publikacji, jak:
1) udostępnianie na stronie internetowej Przedszkola – zezwalam/nie zezwalam*
2) udostępnianie na stronie Facebook Przedszkola - zezwalam/nie zezwalam*
3) zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach
ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej - zezwalam/nie
zezwalam*
4) dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez kadrowanie i kompozycję - zezwalam/nie zezwalam*
Wizerunek może być wykorzystany zgodnie z określonymi powyżej zasadami przez okres uczęszczania Dziecka do Przedszkola
oraz w okresie do 10 lat od zakończenia trwania Umowy.

……………………………………………………
podpis Rodzica/Opiekuna

* niepotrzebne skreślić

