KLAUZULA ZGODY
Czy zgadasz się na przetwarzanie wizerunku Twojego dziecka
……………………………………………………
Imię i nazwisko

TAK

Zaznacz Twoją decyzję

NIE

Jeżeli zaznaczyłeś TAK, informujemy Cię, iż:
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie
danych (RODO), informujemy, iż:
1)
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej w w Złotorii.

Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Szkoła
Podstawowa w Złotorii, 87-124 Złotoria ul. Pomorska 11, e-mailowo spzlotoria@op.pl,
telefonicznie 56 648 98 23.
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony
danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: d.baczkowski@jumi2012.pl
Wizerunek Twojego dziecka przetwarzany będzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, w celu
wykorzystanie jego wizerunku w promowaniu działalności administratora, informowania o
organizowanych przez niego wydarzeniach, związanych z działalnością statutową administratora.
Dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym, są
nimi m.in. Urząd Gminy Lubicz oraz jego jednostki organizacyjne, organy nadzoru oświatowego,
podmioty wykonujące usługi bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, telekomunikacyjne, mass media,
publikatory prasowe oraz internetowe, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne,
gdy istnieje do tego stosowna podstawa prawna i faktyczna. Dane osobowe dziecka możemy także
przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom
przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe
i inne, jednakże przekazanie danych dziecka nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią
ochronę praw.
Wizerunek Twojego dziecka będzie przetwarzany do czasu cofniecie przez Ciebie zgody na
przetwarzanie, nie dłużej niż 3 lata od dnia zakończenia prawa do edukacji przedszkolnej przez Twoje
dziecko.
Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka
konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w
dowolnym momencie.
W przypadku, gdy nie wyrazisz zgody wizerunek Twojego dziecka nie zostanie wykorzystany do
zrealizowania celu administratora.
Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

……………………………………………………………..
Podpis

