Zgłobice……………………………….
…………………………………..
/ imię i nazwisko rodzica /

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Na podstawie art. 7 w zw. z art. 4 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1)
– dalej RODO.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka:
……………………………………………………..
/ imię i nazwisko dziecka, klasa, /

zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz podczas uczestnictwa w programach, projektach, zawodach,
konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Szkołę Podstawową w Zgłobicach:
na stronie internetowej szkoły,*
w kronice szkolnej,*
na profilach internetowych zarządzanych przez szkołę,*
w mediach / prasa lokalna, radio, telewizja / współpracujących ze szkołą,*
Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko:
na stronie internetowej szkoły,*
w kronice szkolnej,*
na profilach internetowych zarządzanych przez szkołę,*
w mediach / prasa lokalna, radio, telewizja / współpracujących ze szkołą,*

………..…………………………………
/ czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) /
* należy dokonać wyboru stawiając krzyżyk

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1) – dalej RODO.
Informuję, że:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku wyrażonej przeze mnie powyżej zgody jest: Szkoła
Podstawowa w Zgłobicach, 33-113 Zgłobice ul: Zgłobicka 4,
Z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Zgłobicach można się skontaktować dzwoniąc na nr
782 974 835 lub pisząc na adres: firma.tomaszpilch@onet.pl
Administrator przetwarza następujące dane osobowe uczniów: zdjęcia i materiały filmowe zawierających wizerunek
uczniów oraz prace wykonane przez uczniów w celu informowania
o osiągnięciach uczniów poprzez
upowszechnianie zdjęć na profilu o nazwie: ……………………. . Podstawę prawną przetwarzania tych danych
osobowych stanowi zgoda rodzica niepełnoletniego ucznia, art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z 4.02.1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.).
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania potrzeby informowania o osiągnięciach uczniów nie dłużej
jednak niż do czasu cofnięcia zgody, która może zostać cofnięta w każdym czasie.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt 3 jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości informowania przez Administratora na profilu wskazanym w pkt 3 o
osiągnięciach ucznia.
Ma Pan/i prawo do:
a)

7.

8.

dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do
przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl., w razie uznania przez
Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Administrator przekazuje dane osobowe wymienione w pkt 3 do państwa trzeciego, gdzie znajduje się serwer Facebook
Ireland Ltd. - właściciela portalu społecznościowego Facebook. Facebook Ireland Ltd. deklaruje na stronie
https://www.facebook.com/privacy/explanation wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez
Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony
danych w odniesieniu do określonych krajów. Natomiast Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie i
przekazywanie danych osobowych przez firmę, ani nie kontroluje jej w tym zakresie.
Podane dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………..…………………………………
/ data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) /

………..…………………………………
/ data i podpis administratora (osoby upoważnionej) /

