
daisy Międzynarodowa Akademia Malucha Daisy / Międzynarodowy Punkt Przedszkolny Daisy

1. Wykonywanie (robienie) i zapisywanie zdjęć mojego dziecka w czasie jego pobytu w żłobku (Międzynarodowa Akademia 
Malucha Daisy) lub przedszkolu (Międzynarodowy Punkt Przedszkolny Daisy) przez pracowników żłobka/przedszkola w celu 
dokumentowania aktywności dzieci, zabaw, codziennej rutyny, dodatkowych zajęć czy uroczystości, wycieczek, spacerów 
itp.  ..................................................................................................................................................................................... □TAK □NIE

2. Nagrywanie filmów video w czasie pobytu mojego dziecka w żłobku (Międzynarodowa Akademia Malucha daisy) lub 
przedszkolu (Międzynarodowy Punkt Przedszkolny Daisy) przez pracowników żłobka/przedszkola w celu dokumentowania 
aktywności dzieci, zabaw, codziennej rutyny, dodatkowych zajęć czy uroczystości, wycieczek, spacerów. Itp.  .... □TAK □NIE

3. Przekazywanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka zrobionych w czasie pobytu w żłobku/przedszkolu rodzicom innych 
dzieci uczęszczających do żłobka/przedszkola(Międzynarodowa Akademia Malucha Daisy, Międzynarodowy Punkt Przed-
szkolny Daisy)  dzieci bez ograniczenia czasowego.  Do tego celu przesyłany jest link z platformy google zdjęcia, lub zdjęcia 
przesyłane są poprzez adresy mailowe udostępnione przez rodziców w formularzu zgłoszeniowym lub przez komunikator 
WhatsApp.  ........................................................................................................................................................................ □TAK □NIE

4. Przekazywanie nagrań video z wizerunkiem mojego dziecka zrobionych w czasie pobytu w żłobku/przedszkolu rodzicom 
innych dzieci uczęszczających do żłobka/przedszkola(Międzynarodowa Akademia Malucha Daisy, Międzynarodowy Punkt 
Przedszkolny Daisy) dzieci bez ograniczenia czasowego drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem narzędzi Google i nośni-
ków danych.  ..................................................................................................................................................................... □TAK □NIE

5. Publikację zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka zrobionych w czasie pobytu w żłobku/przedszkolu na stronie internetowej 
żłobka/przedszkola www.mamdaisy.pl w celu zilustrowania życia przedszkola, zajęć rutynowych oraz dodatkowych,wycie-
czek, planu dnia i rutyny opieki oraz dodatkowych uroczystości organizowanych w placówce przez okres działania strony 
internetowej www.mamdaisy.pl.  .................................................................................................................................... □TAK □NIE

6. Publikację nagrań video z wizerunkiem mojego dziecka zrobionych w czasie pobytu w żłobku/przedszkolu dzieci na stronie 
internetowej żłobka/przedszkola  www.mamdaisy.pl w celu zilustrowania życia przedszkola, zajęć rutynowych oraz dodat-
kowych, wycieczek, planu dnia i rutyny opieki oraz dodatkowych uroczystości organizowanych w placówce przez czasokres 
działania strony interetowej placówki. ............................................................................................................................ □TAK □NIE

7. Wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do materiałów wewnętrzych żłobka/przedszkola takich jak dyplomy, sperso-
nalizowane książeczki dla dzieci, kartki pożegnalne itp. Materiały te będą udostępniane tylko i wyłącznie rodzicom dzieci 
uczęszczających do żłobka/przedszkola. ....................................................................................................................... □TAK □NIE

8. Na wykonywanie zdjęć mojego wizerunku na uroczystościach organizowanych przez żłobek/przedszkole oraz publikacji mojego 
wizerunku z tych uroczystości na stronie internetowej www.mamdaisy.pl przez czasokres działania tej strony. ............. □TAK □NIE

9. Publikację zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka zrobionych w czasie pobytu w żłobku/przedszkolu dzieci na portalu społeczno-
ściowym Facebook placówki przez czasokres istnienia tego profilu, w celu zilustrowania życia przedszkola, zajęć rutynowych oraz 
dodatkowych, planu dnia i rutyny opieki oraz dodatkowych uroczystości organizowanych w placówce. ........................ □TAK □NIE

10. Publikację prac plastycznych i wytworów artystycznych mojego dziecka na stronie internetowej placówki żłobka/przed-
szkola www.mamdaisy.pl w celu udokumentowania pracy artystycznej dzieci i nauczycieli oraz zilustrowania procesu eduka-
cyjnego placówki. ............................................................................................................................................................. □TAK □NIE

11. Publikację prac plastycznych mojego dziecka na portalu społecznościowym placówki (Facebook) żłobka/przedszkola 
(www.mamdaisy.pl) w celu udokumentowania pracy dzieci i nauczycieli oraz zilustrowania procesu edukacyjnego placów-
ki. ........................................................................................................................................................................................ □TAK □NIE

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem oraz statutem Międzynarodowego Punktu Przedszkolnego DAISY 
dostępnych na stornie internetowej www.mamdaisy.pl.

Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych mojego dziecka, 
możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wycofania ich przetwarzania. 

Zostałem/łam poinformowana, iż administratorem danych osobowych jest Barbara Kulaç Daisy z siedzibą ul. Grota-Roweckiego 
51b/96, 30-348 Kraków. W sprawie zmian w przetwarzaniu  moich danych osobowych  mogę kontaktować się z administratorem 
pod adresem mailowym info@mamdaisy.pl

Imię i nazwisko dziecka .......................................................................................................................................................................

Data .........................................   Podpisy rodziców/opiekunów ........................................................................................................

Data .........................................   Podpisy rodziców/opiekunów ........................................................................................................

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na: 

ZGODY RODZICÓW/ OPIEKUNÓW:

daisy


