Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
dotyczących publikacji wizerunku
……………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko ucznia, klasa

…………………………………………………………… na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku
(Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody – właściwe wpisać)

z publikacją wizerunku na stronie internetowej szkoły, Facebooku szkoły oraz portali miasta promujących działalność szkół,
prasie, telewizji, gazetkach szkolnych, blogach szkolnych oraz stronach organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.
…………………………………….
Data i podpis rodzica
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 41 w Gliwicach reprezentowana przez
Dyrektora placówki.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą
Art.6 ust.1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, zaś cofnięcie przez rodzica zgody będzie skutkowało nie umieszczaniem
wizerunku dziecka, od momentu wycofania zgody.
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 dostępu do treści swoich danych
 sprostowania danych
 usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe są zbierane w celu promocji osiągnięć ucznia, promocji działalności szkoły i tworzenia jej historii.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
Dane osobowe będą udostępniane jedynie na podstawie przepisów prawa.
Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
W przypadku zdjęć umieszczanych na profilu facebooka, informujemy, że jego serwery znajdują się poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym, tj. w USA. Co do USA Komisja Unii Europejskiej stwierdziła odpowiedni stopień ochrony
zapewnianej na podstawie założeń Tarczy Prywatności UE-USA.
Facebook informuje o przestrzeganiu tych regulacji: (https://pl-pl.facebook.com/about/privacyshield)
W placówce powołany jest Inspektor Ochrony Danych, iod@poczta.onet.pl
Potwierdzenie zapoznania się z informacją
…………………………………………………….
Data, miejsce i podpis

