Załącznik nr 4

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Niżej podpisany/a …………………………………………...………….. zamieszkały/a
w ……………………………………, niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Szkołę
Podstawową w Pietrowicach Wielkich - Zwanym Dalej Administratorem Danych Osobowych

(Administrator) wizerunku mojego dziecka ……………………………………………………….
utrwalonego w trakcie działalności w/w placówki (konkursy, imprezy okolicznościowe, wycieczki,
turnieje sportowe) oraz upublicznienie go na stronie internetowej i profilach placówki w portalach
społecznościowych, a także w mediach.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich
dóbr osobistych ani innych praw.
Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
Zostałam/em poinformowany, iż zgodę powyższą mogę wycofać w dowolnym momencie.

………...…………………….
Data

………...…………………….
( Podpis Rodzica / Opiekuna)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla rodziców i opiekunów dzieci w zakresie utrwalania wizerunku dziecka

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Szkoła Podstawowa w Pietrowicach
Wielkich adres 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Konopnickiej 28
Tel. 424198013 .email : zespolpietr@gmail.com
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod nr
tel. 32 4198013 i za pomocą poczty elektronicznej: iod.pietrowicewielkie@gmail.com, .
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody
4. Administrator może przekazywać dane osobowe innym podmiotom w celu wykonania obowiązków
ciążących na Administratorze. Dane będą przekazywane wyłącznie w oparciu o umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, w szczególności przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze.
6. Każda osoba, której dane może złożyć wniosek dotyczący danych osobowych o:
 dostępu do danych (uzyskać informację o przetwarzanych przez Administratora danych oraz o
kopię danych)
 ich sprostowania – poprawiania danych
 usunięcia danych
 ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku);
 prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub do Państwa trzeciego),
 w szczególnych sytuacjach osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

………...…………………….
Data

………...…………………….
( Podpis Rodzica/Opiekuna)

