
   Szkoła Podstawowa im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zielonkach-Parceli
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

W oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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;  ustawę

o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000); ustawę o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tekst jedn. Dz. U z 2006r nr 90, poz. 631 ze zm.).

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić)

na  utrwalanie  i  udostępnianie  wizerunku  oraz  danych  osobowych  w  postaci  imienia

i nazwiska mojej córki/syna do celów promocji Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli,

na stronie internetowej Szkoły. 

1. Zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego na fotografiach, filmach i nagraniach. Dane osobowe

w postaci imienia i nazwiska mogą być umieszczane w informacjach dotyczących wyników

konkursów, w których uczeń weźmie udział.

2. Administratorem w/w danych jest Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli.

3. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania w/w danych osobowych

w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień,

może  się  Pani/Pan  kontaktować  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  za  pomocą

adresu: iod@szkola-zielonki.pl.

4. Wizerunek  ucznia  nie  będzie  użyty  w  formie  lub  publikacji  obraźliwej  dla  ucznia

i nie będzie naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.

5. Zgodę można w każdej chwili odwołać, nie podając powodu. Odwołanie działa ze skutkiem

natychmiastowym. 

6. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej wycofaniem. (Wycofanie zgody nie dotyczy opublikowanych już

filmów i materiałów promocyjnych).

7. Dane  ucznia  w  postaci  wizerunku  można  w  każdej  chwili  sprostować,  ograniczyć

przetwarzanie  oraz  wnieść  sprzeciw lub  skargę  do  organu nadzorczego  www.uodo.gov.pl,

w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia narusza

przepisy o ochronie danych osobowych. UODO.

8. Zgoda obowiązuje na okres pobytu ucznia w szkole.

……………………………………… ……………………………………
          data i czytelny podpis matki data i czytelny podpis ojca

1/1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku. 
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