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INFORMACJA REJESTRACJA WIZERUNKU 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119)  informujemy, 
że, wizerunek osoby traktowany jest jako dane wrażliwe- szczególne kategorie danych 
osobowych (art.9 RODO). 

W związku z powyższym informuje Państwa, iż mimo posiadanych Państwa zgód na przetwarzanie 
wizerunku dzieci, nie mamy pewności iż na wykonywanych fotografiach nie znajdą się osoby 
trzecie lub osoby które nie wyraziły zgody. Już w zeszłym miesiącu rozpoczęliśmy proces usuwania 
zdjęć z mediów publicznych takich jak google, facebook czy strona Internetowa. Wg naszej wiedzy 
wszelkie tego typu zdjęcia zostały usunięte zarówno z mediów publicznych, jak i nośników. 

Od początku tego miesiąca nie wykonujemy żadnych nowych zdjęć w placówce z odbywających się 
imprez w ramach Kalendarza Wydarzeń. Odwołaliśmy również wszelkie sesje zdjęciowe z udziałem 
zewnętrznych firm fotograficznych. W chwili obecnej żadne dane zawierające wizerunek Państwa 
dzieci, nie są przetwarzane. Proszę nie publikować żadnych materiałów zawierających wizerunek 
na naszych Mediach Społecznościowych itp. 
 
W statucie Przedszkola zostały w dniu dzisiejszym wprowadzone następujące zapisy: 

1. Na terenie Przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez 
osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do 
audycji, widowisk, przedstawień lub uroczystości przedszkolnej, zajęcia dla rodziców. 
Zgodę na nagrywanie w tych sytuacjach wydaje Dyrektor Przedszkola. 

2. W czasie imprez publicznych na terenie Przedszkola organizowanych przez 
przedszkole dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za nagrywanie przez uczestników 
imprezy obrazu i dźwięku oraz wykonywanie przez nich zdjęć. 

Jednocześnie jako Dyrektor Przedszkola, wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć podczas 
najbliższych uroczystości tylko przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających 
do placówki i tylko w celach prywatnych. Jakakolwiek publikacja tych materiałów odbywa się 
na wyłączną odpowiedzialność osoby rejestrującej obraz i dźwięk. 
 
 
25 maja 2018 r. 
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