
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Piotrowice, dnia:...

Ja, niiej podpisana/y
OSwiadczam,2e:

prawnego w zakresie dzialalnoSci dydaktycznej, opiekuriczej i wychowawczej, prowadzenia
konkurs6w, promocji osi4gnig6 i utrwalania porytywnego wizerunku Zespofu Szkolno-
Przedszkolnego w Piotrowicach

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

wyralamlnie wyraLam* zgodg na przetwarzanie i wykorzystywanie mojego wizerunku do
promowania dzialan zwi4zanych z realizacj4 cel6w dydakffcznych, wychowawczych i
opiekuriczych poprzez umieszczanie zdjg6 i film6w zawieraj1cych m6j wizerunek na stronie
internetowej szkoly i Gminy Mgcinka oraz profilu spolecznoSciowym Zespolu Szkolno -
Przedszkolnego, i Gminy Mgcinka, w kronice szkolnej oraz tablicach Sciennych i folderach
szkolnych, w publikacjach prasowych, mediach, podczas uroczystoSci szkolnych i gminnych w celu
informacj i i promocj i Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

*niepotrzebne skreSl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W zwiqzku z realizacjq wymog6w Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE z dnia 27 kwietnia 20T6r. (Dz. rJrz. UE Nr 119) informujg
o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysluguj4cych Tobie prawach
ztymzwiqzanych:

1" Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zesp6l Szkolno
Przedszkolny w Piotrowicach jest Dyrektor, zwany dalej: "Administratoremrr.
Mo2na skontaktowa6 sig z Administratorem pisz4c na adres: Piotrowice 139159-424
Mgcinka lub telefonuj4c pod numer: 76 8708806. Mo2na r6wnie2 skontaktowa6 sig
z Administratorem za poSrednictwem powolanego przez niego inspektora ochrony
danych Rafala Duczkowskiego, piszqc na adres: inspektor@duczkowski.com lub
telefonuj4c pod numer: 502 132 983
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2. Dane osobowe przetwarzane s4 na podstawie obowi4zuj4cych przepis6w prawa

wynikajqcej z art. 6ust. 1 lit. a, tj. napodstawie udzielonej zgody.

Dane osobowe dziecka orazPanaliprzetwarzane s4 wyl4cznie celach SciSle okreSlonych

przy udzieleniu zgody.

Dane osobowe dziecka orazPana/ibgdqprzechowywane nie dluZej ni2 jest to konieczne,

tj. przezokres niezbgdny do realizacj i zadan, a po tym czasie przez okres wymagany przez

przepisy prawa, nie kr6cej nilprzezczas wynikajqcy z przepis6w o archiwizacji.

Ma Par/i prawo do: dostgpu do tre6ci danych osobowych dziecka i swoich, prawo do ich

sprostowania, Zqdaria usunigcia, ograniczenia przetwarzania, 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;

Administrator nie zamierzaprzekazywai danych osobowych do paristwa trzeciego ani do

or ganizacji mi gdzynaro do wych.

Ma Pan/i prawo Z4daC od Administratora dostgpu do swoich danych oraz danych dziecka,

ich sprostowania, przenoszenia i usunigcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

W zwipku z przetwarzaniem Paruli danych osobowych oraz darrych dziecka przez

Administratora przysluguje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o dane osobowe Panali oraz dane dziecka Administrator nie bgdzie podejmowal

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bgd4cych wynikiem profilowania*.

profilowanie oznaczadowolnq formg zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, kt6re polega na

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niekt6rych czynnik6w osobowych osoby fizycznej, w
szczeg6lnoSci do analizy lub prognozy aspekt6w dotyczqcych pracy tej osoby fizyczrej, jej sytuacji

ekonomiczrej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowari, wiarygodnoSci, zachowania, lokalizacji lub

przemieszczania sig.
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