......................................, dnia…………………………..

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
„W sieci – Trenuj umysł”
Oświadczam, że wyrażam zgodę na:
a. wykorzystanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka (imię, nazwisko, klasa i szkoła)
w celu uczestnictwa w projekcie on – line
TAK / NIE (właściwą odpowiedź zaznaczyć w kółko)
b. umieszczanie zdjęć z wizerunkiem dziecka podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka oraz
przynależnością do klasy i szkoły na stronie internetowej Administratora, profilu Facebook
Administratora oraz korytarzach i salach lekcyjnych jako sylwetka uczestnika w projekcie
TAK / NIE (właściwą odpowiedź zaznaczyć w kółko)
c. umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko podpisanych imieniem
i nazwiskiem dziecka oraz przynależnością do klasy na stronie internetowej Administratora,
profilu internetowym Facebook zarządzanym przez Administratora, korytarzach szkolnych i
salach lekcyjnych oraz w mediach w celu informacji i promocji szkoły.
TAK / NIE (właściwą odpowiedź zaznaczyć w kółko)

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko
rodziców /
opiekunów prawnych*

Czytelny podpis
rodziców /
opiekunów prawnych *

*niepotrzebne skreślić












Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie (ul. Czapliniecka 96, 97-400
Bełchatów) jako administrator danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego
Rozporządzenia 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 (DZ.U.UE. z
4.5.2016 r. L 119/1.) zwanym dalej Rozporządzeniem RODO informuje Pana/Panią, iż:
podanie danych jest dobrowolne,
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, w celu organizacji zajęć i promocji wydarzenia jako
działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów;
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Arkadiusza Liguzińskiego nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e- mail: iod@pppbelchatow.bai.pl oraz pisemnie na adres Szkoły;
w przypadku wyrażenia zgody tylko i wyłącznie na przetwarzanie określone w pkt. a
niniejszej klauzuli, dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych będą posiadać
osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania
swoich obowiązków służbowych;
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie określone w pkt. b i/lub c niniejszej klauzuli,
odbiorcami danych będą osoby, które zapoznają się z nimi na stronie internetowej szkoły,
profilu FB, na korytarzach i pracowniach szkolnych;
brak zgody na przetwarzanie danych określonych w pkt. a, jest równoznaczne z brakiem
możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach;
dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do
osiągnięcia ww. celów;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

