…………………………………………………..…………………………………………..…………………………………..…………..…………………………

(imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna)
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
…………………………………………………….………………………………………..…………………………………..…………..…………………………..

(imię i nazwisko dziecka lub dzieci)

ZGODA NA REJESTROWANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na rejestrowanie wizerunku
mojego

dziecka

podczas

zajęć,

wycieczek,

konkursów

i

uroczystości

szkolnych

organizowanych przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu oraz
wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć, filmów na stronie internetowej
szkoły, profilu facebook, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych
w celu informacji, promocji szkoły i potrzeb funkcjonowania szkoły na okres nauki dziecka
w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka w podanym zakresie (dokumentacja szkolna, konkursy, turnieje,
gazetki szkolne, kronika szkolna, profil facebook i strona internetowa szkoły) przez Szkołę
Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu w celu informacji, promocji i potrzeb
funkcjonowania szkoły na okres nauki dziecka w Szkole Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Ślemieniu.

…………………………….....…………..…………………………………..…………………………………………….

(miejscowość)

*niewłaściwe skreślić

(data)

(czytelny podpis rodzica
lub prawnego opiekuna)

Mając na uwadze Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 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)
Przyjmuję do wiadomości, iż w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
w Ślemieniu:
1. Administratorem danych osobowych jest Pani Edyta Gołek
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Dominik Studencki
Ponadto:
1. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały
okres trwania edukacji szkolnej a w myśl obowiązujących przepisów wyrażam na to
zgodę.
2. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na
podstawie stosownych przepisów prawa.
3. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym
momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

…………………………….....…………..…………………………………..…………………………………………….

(miejscowość)

(data)

(czytelny podpis rodzica
lub prawnego opiekuna)

