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Załącznik nr 2 do UMOWY NR ………………………/2019 
o świadczeniu usług w niepublicznym przedszkolu „Parkowe Skrzaty” 

od 01 września 2019r.  do dnia 31 sierpnia 2020 r., 
 

zwanej dalej „Umową”, zawartej w dniu………….. 2019 r.  w Poznaniu, pomiędzy: 
 
1. fundacją pod firmą Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-612) przy ul. Rubież 46, 
wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000052045, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań – 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Sądzie Gospodarczym, zidentyfikowaną 
Numerem Identyfikacji Podatkowej 781-00-02-075 oraz numerem REGON 
631509229, zwaną dalej ,,Usługodawcą”. 

-a - 

2. rodzicami/opiekunem prawnym małoletniego: …………………………………………………: 
a) Panią 

………………………………………………......................................................, 

zam. w ……………………………………………………………………………………………………………., 

(kod pocztowy …………………………..), ul. ……………………….…………………………………,  

legitymującą się dowodem osobistym wydanym przez 

……………………………………………………………………………………., nr ……………………………., 

PESEL……………………...……………...; telefon kontaktowy ………………………………..; 

b) Panem 

…………………………………………......................................................, zam. 

w ………………………………………………………………………………………………………………., 

(kod pocztowy …………………………..), ul. ……………………………………………………………,  

legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez 

……………………………………………………………………………………., nr ……………………………., 

PESEL……………………...……………...; telefon kontaktowy ………………………………..; 

łącznie zwanymi dalej „Usługobiorcami”.  
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ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA 
 

 
 
 Usługobiorcy niniejszym oświadczają, iż wyrażają zgodę na nieodpłatne 
wykorzystywanie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę wizerunku 
Dziecka:……………………………………………………………………., bez wynagrodzenia, w ramach 
działań podejmowanych przez Usługodawcę w celu informowania o działalności 
prowadzonego przez niego Niepublicznego Przedszkola „Parkowe Skrzaty” oraz 
promowania tej działalności, w tym w szczególności poprzez umieszczanie 
wizerunku Dziecka utrwalonego na fotografiach rozpowszechnianych: 

1) w ramach strony internetowej i Facebooka  Przedszkola, bez względu na 
formę udostępnienia fotografii i krąg ich odbiorców,  

2) na tablicach ogłoszeń na terenie Przedszkola, 
3) w kronice Przedszkola pozostawianej do wglądu dla osób trzecich. 

 
 

Usługobiorcy oświadczają, że zostali poinformowania o tym, że: 

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawienie niniejszej 
zgody jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z 
siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-612) przy ul. Rubież 46, wpisaną do 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052045, 
której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i 
Wilda w Poznaniu, Sądzie Gospodarczym, zidentyfikowana Numerem 
Identyfikacji Podatkowej 781-00-02-075 oraz numerem REGON 631509229, 

2. dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody zbierane 
i przetwarzane są przez administratora danych osobowych w celu informowania 
przez administratora danych osobowych o działalności prowadzonego przez 
niego Niepublicznego Przedszkola „Parkowe Skrzaty” oraz promowania tej 
działalności, w tym w szczególności poprzez umieszczanie wizerunku Dziecka 
utrwalonego na fotografiach rozpowszechnianych: 
1) w ramach strony internetowej i Facebooka  Przedszkola, bez względu na 

formę udostępnienia fotografii i krąg ich odbiorców,  
2) na tablicach ogłoszeń na terenie Przedszkola, 
3) w kronice Przedszkola pozostawianej do wglądu dla osób trzecich; 

3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej 
zgody jest przepis art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), dalej jako Rozporządzenie RODO; 
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4. krąg odbiorców danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej 
zgody jest nieustalony; obiorcami danych osobowych mogą być osoby mające 
dostęp do źródeł, o których mowa w pkt 2 powyżej;  

5. dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przetwarzane będą 
przez okres nieokreślony, w szczególności: 

1) w ramach strony internetowej i Facebooka Przedszkola – przez okres 
prowadzenia strony internetowej i Facebooka Przedszkola lub do momentu 
usunięcia danych na żądanie osoby uprawnionej; 

2) na tablicach ogłoszeń na terenie Przedszkola – przez okres umieszczenia 
danego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń lub do momentu usunięcia danych na 
żądanie osoby uprawnionej; 

3) w kronice Przedszkola – przez okres nieokreślony; 

6. Usługobiorcy mają prawo żądania od administratora danych dostępu do treści 
danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

7. Usługobiorcy mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 

8. Usługobiorcy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
w rozumieniu Rozporządzenia RODO; 

9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych objętych niniejszą zgodą jest 
dobrowolne; 

 
 Usługobiorcy 

 
 
 

 Poznań, dnia _____/_____/2019 roku 
 
 
 

__________________________ 

Podpis 
 
 
 

Poznań, dnia _____/_____/2019 roku 
 
 
 

__________________________ 

Podpis 

 


