
Namysłów, data…………………

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………… 
w  IV  Festiwalu Piosenki  Dziecięcej  „Śpiewać każdy  może” w Przedszkolu 
Integracyjnym  w  Namysłowie  w  dniu  29.03.2017  r.  oraz  na  rejestrowanie 
dowolną techniką  zapisu  prezentacji  piosenki  i  wykorzystanie  tego materiału 
oraz  danych  osobowych  do  celów  edukacyjnych  i  organizacyjnych  /do 
publikacji imienia i nazwiska, zdjęć, filmu i informacji na stronie internetowej  
Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, a także Urzędu Miejskiego oraz w  
Gazecie Namysłowskiej/.
/  ustawa  o  ochronie  danych  osobowych  z  dn.  29.08.1997  r.  Dz.U.  Nr  133  
poz.833 z póz. zm./

…………………………………..
                                                                                    Podpis rodzica/ców

Namysłów, data…………………

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………… 
w  IV  Festiwalu Piosenki  Dziecięcej  „Śpiewać każdy  może” w Przedszkolu 
Integracyjnym  w  Namysłowie  w  dniu  29.03.2017  r.  oraz  na  rejestrowanie 
dowolną techniką  zapisu  prezentacji  piosenki  i  wykorzystanie  tego materiału 
oraz  danych  osobowych  do  celów  edukacyjnych  i  organizacyjnych  /do 
publikacji imienia i nazwiska, zdjęć, filmu i informacji na stronie internetowej  
Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, a także Urzędu Miejskiego oraz w  
Gazecie Namysłowskiej/.
/  ustawa  o  ochronie  danych  osobowych  z  dn.29.08.1997  r.  Dz.U.  Nr  133  
poz.833 z póz. zm./

…………………………………..
                                                                                    Podpis rodzica/ców



Namysłów, data…………………

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………… 
w  IV  Festiwalu Piosenki  Dziecięcej  „Śpiewać każdy  może” w Przedszkolu 
Integracyjnym  w  Namysłowie  w  dniu  29.03.2017  r.  oraz  na  rejestrowanie 
dowolną techniką  zapisu  prezentacji  piosenki  i  wykorzystanie  tego materiału 
oraz  danych  osobowych  do  celów  edukacyjnych  i  organizacyjnych  /do 
publikacji imienia i nazwiska, zdjęć, filmu i informacji na stronie internetowej  
Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, a także Urzędu Miejskiego oraz w  
Gazecie Namysłowskiej/.
/  ustawa  o  ochronie  danych  osobowych  z  dn.29.08.1997  r.  Dz.U.  Nr  133  
poz.833 z póz. zm./

…………………………………..
                                                                                    Podpis rodzica/ców

Namysłów, data…………………

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………… 
w  IV  Festiwalu Piosenki  Dziecięcej  „Śpiewać każdy  może” w Przedszkolu 
Integracyjnym  w  Namysłowie  w  dniu  29.03.2017  r.  oraz  na  rejestrowanie 
dowolną techniką  zapisu  prezentacji  piosenki  i  wykorzystanie  tego materiału 
oraz  danych  osobowych  do  celów  edukacyjnych  i  organizacyjnych  /do 
publikacji imienia i nazwiska, zdjęć, filmu i informacji na stronie internetowej  
Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, a także Urzędu Miejskiego oraz w  
Gazecie Namysłowskiej/.
/  ustawa  o  ochronie  danych  osobowych  z  dn.29.08.1997  r.  Dz.U.  Nr  133  
poz.833 z póz. zm./

…………………………………..
                                                                                    Podpis rodzica/ców


