
ZGADA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Piotrowice, dnia: .

Ja, nilej podpisana/y
O{wiadczan, ze:

mojego dziecka ..... w zakesie dzjalalnojci dydal<tyczlej,
opiekuiiczej i wychowawczej, prowadzenia konkurs6w, prornocji osi4gnigi i utrwalania
po4ttywnego wizerunku Zespofu szkorno-przedszkolr.ego w piotrowicach

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Wra''am/nie wyra2am* zgodg rn przetwarzatie i wykozystywanie wizerunku mojego dziecka
do promowania dzialan nvi4zanych z realizacj4

cel6w dydakrycznych, wychowawc4,ch i opiekut'rczych poprzez umieszczanie'zdjE6, i film6w
zawieraj4cych wizerunek mojego syna/c6rki na stronie internetowej szkoty i Gminy Mgcinka
profilu spoleczno6ciowyrn Zespofu Szkolno - PrzedszkoLnego w Piotrowicach i Gminy Mgtinka,
wkronice szkolnej oraztablicach Sciennych i folderach szkolnych, wpublikacjachprasowych,
mediach, podczas uroczystodci szkolnych i gminnych w celu informacji i p.L.no";i Zesiotu
Szkolno-Przedszkollego w Piotrowicach

(podpis rodzicalopiekuna prawnego)

*niepotrzebne skrer(l

Klauzula info rm acyj na o przetw arzania d anych os ob owych

W zvvi4iltt z tealtzacj4 wymog6w Rozporz4dzerudPailamentu Europejskiego i Rady (lIE)
20161679 z dnia 27 l<vlrietnta 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizyc znlch w zvvi4dtt
z przet\Narzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeply.wrr takich danych oraz
uchylenia dyrekfywy 95l46lWE z drua 27 kwietnta 20I6t. @2. tJrz. UE Nr i 19) informujg
o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysluguj4cych Tobie pru*u"h
ztym mti4zanych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zespol Szkolno
Przedszkolny w Piotrowicach jest Dyrektor, z;wany dalej: "Administratorem,,. Mozna
skontaktowai sig z Administratorem pisz4c na adres: Piotrowice l39, Sg-424 Mgcinka
lub telefonuj4c pod nurner: 76 8708806. Mozna r6wniez skontaktowai sig z
Administratotem za poSrednictwem powoianego przez niego inspeldora ochrony danych
Rafala Duczkowskiego, pisz4c na adres: inspektor@duczkowski.com lub teiefonuj4c
pod numer:502132 983



2. Dane osobowe przetwarzane sq na podstawie obowi4zuj4cych przepis6w prawa

wynikaj4cej z art. 6 ust. 1 lit. a, tj. na podstawie udzielonej zgody.

3. Dane osobowe dziecka orazPanali przetwarzane s4 wyl4cznie celach SciSle okreSlonych
przy udzieleniu zgody.

4. Dane osobowe dziecka orazPana/ibgd4przechowywane nie dluZej niZ jest to konieczne,
tj. przez okres niezbgdny do realizacji zadafi, a po tym czasie przez okres wymagany przez
przepisy prawa, nie kr6cej niLprzez czas wynikajqcy z przepis6w o archiwizacji.

5. Ma Pan/i prawo do: dostgpu do tresci danych osobowych dziecka i swoich, prawo do ich
sprostowania, Zqdarria usunigcia, ograniczenia przetwxzarria, do przenoszenia danych,

wniesienia sprzeciwu, do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na

zgodnoS6 z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnigciem;

6. Administrator nie zamierzaprzekazywad danych osobowych do paristwa trzeciego ani do

or ganizacji mi g dzynaro dowych.

7. Ma Pan/i prawo 24da1 od Administratora dostgpu do swoich danych oraz datych dziecka,
ich sprostowania, przenoszenia i usunigcia oraz ograniczenia przetwarzaria danych.

8. W zwiqzku z przetwarzariem Pana/i danych osobowych oraz danych dziecka przez
Administratora przysluguje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W oparciu o dane osobowe Pana/i oraz dane dziecka Administrator nie bgdzie podejmowal
zartomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bgd4cych wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oztaczadowoln4 formg zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, kt6re polega na

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niekt6rych c4mnik6w osobowych osoby fizycznej, w
szczeg6lnoSci do analizy lub prognozy aspekt6w dotyczqcych pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
ekonomicmej , zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowaf, wiarygodnoSci, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania sig.


