Oświadczenie zgody na umieszczenie wizerunku na tablicy szkolnej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. płka Stanisława Królickiego
w Izabelinie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* ………………………………………………….
(imię nazwisko) w postaci fotografii przekazanej na szkolny konkurs fotograficzny „Podróże
małe i duże” w celu wyeksponowania na szkolnej tablicy. Mam świadomość, że moja zgoda
może być wycofana w każdej chwili.

……...................................................................................
(data i podpis/ podpis rodzica/podpis opiekuna prawnego*)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 – dalej „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego
w Izabelinie, ul. 3 Maja 49; 05-080 Izabelin.
2. Dane kontaktowe Administratora są następujące: tel. 22 752 68 60, 22 722 60 22, fax 22 752 68 90, adres
e-mail: sp@izabelin.edu.pl.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:
iod@perfectinfo.pl.
4. Fotografie z wizerunkiem przekazane w celu uczestniczenia w konkursie „Podróże małe i duże” będą
umieszczone na szkolnej tablicy.
5. Podstawą przetwarzania przez Administratora wizerunku osoby fizycznej jest jej zgoda lub w przypadku
dzieci zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6. Zgoda na przetwarzanie wizerunku może być wycofana w każdym czasie, co poskutkuje usunięciem
fotografii z miejsc, w których została zamieszczona.
7. Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku będą uczniowie szkoły, nauczyciele oraz inne osoby
przebywające na terenie szkoły.
8. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez czas trwania konkursu lub do momentu
wycofania zgody na przetwarzanie.
9. Podanie danych osobowych jak i wyrażenie zgody jest dobrowolne.
10. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której dane są
przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
*niepotrzebne skreślić

