
Ein Kooperationsprojekt von: Unterstützung und finanzielle Förderung:

05.A POLNISCH

WITAMY W NASZYM 
PRZEDSZKOLU

na wykorzystanie obrazów osób, danych osobowych i prac osobistych w przedszkolu 

OŚWIADCZENIE O WRAŻENIU 
ZGODY  

Przedszkole 

finansowane przez

(wpisać w odpowiednich pozycjach nazwy i adres w pełnym brzmieniu)

zamierza wykorzystać obrazy osób, dane osobowe i prace Państwa dziecka w przedszkolu do publikacji na 
wewnętrzne potrzeby placówki. Obrazy osób w opisanym znaczeniu oznaczają zdjęcia, materiały graficzne, 
rysunki i zapisy wideo, na których można rozpoznać osobę dziecka. 

W ten sposób chcemy 
 udokumentować etapy wychowania i nauki Państwa dziecka (prace zgromadzone w portfolio /  

 obserwacja i dokumentacja)
 kreatywnie zaprojektować pomieszczenia przedszkola i udostępnić dzieciom, rodzicom i zwiedzającym   

 prezentację aktywności grupy dziecięcej
 zilustrować teczkę dziecka
 zaprojektować wewnętrzną gazetkę przedszkolną
  pokazywać na zebraniach rodzicielskich nagrane sekwencje wideo
  
   

Zezwolenie zgody ma charakter dobrowolny. Odmowa zgody lub jej cofnięcie nie pociągnie za sobą żadnych 
konsekwencji.

1 egzemplarz dla rodziców
1 egzemplarz dla placówki!



Ja/my

wyrażam/wyrażamy zgodę na opublikowanie i przechowywanie zdjęć i prac mojego/naszego dziecka

na wyżej opisane potrzeby placówki.

Po wypisaniu mojego/naszego dziecka z przedszkola

 zdjęcia zostaną mi/nam zwrócone razem z teczką. 

Udzieloną zgodę mogę/możemy w każdej chwili wycofać, kierując pismo do władz przedszkola.

Miejscowość, data Podpis rodziców lub opiekunów

nazwisko  imięnazwisko imię

ulica i numer domu, kod poczt., miejscowość

data urodzenianazwisko imię

Podstawa prawna: Publikacja jest co do zasady dozwolona tylko po uprzednim uzyskaniu zgody od osoby przedsta-
wionej na fotografii, § 22 Ustawy o prawach autorskich do dzieł sztuki wizualnej i fotografii (KunstUrhG).

1 egzemplarz dla rodziców
1 egzemplarz dla placówki
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