
KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszowie z siedzibą: ul. Romualda Traugutta
12, 44-370 Pszów.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@pszow.pl lub pisemnie na
ww. adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana oraz  Pani/Pana podopiecznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków wynikających
z ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r na podstawie art.  6 ust.  1 lit c) RODO, w celu wypełniania obowiązków
wynikających  z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz w celu realizacji
statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit  a) i c) RODO.
4. Przysługuje  Pani/Panu,  w dowolnym  momencie  prawo  wycofania  zgody na przetwarzanie  Pani/Pana  oraz  Pani/Pana
podopiecznego danych osobowych jeśli podstawą ich przetwarzania była zgoda - art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
5. Pani/Pana oraz  Pani/Pana podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki oraz po tym czasie przez
okres wskazany w przepisach szczególnych.
6. Odbiorcami Pani/Pana  oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych mogą być organy i podmioty uprawnione do żądania
dostępu do danych osobowych na podstawie prawa oraz podmioty,  za pośrednictwem których administrator wykonuje czynności
oraz podmioty wspomagające  administratora  przy wykonywaniu  działalności  takie  jak firmy prawnicze,  firmy księgowe,  firmy
informatyczne itp.
7. Przysługuje Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych
osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych  jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego,
podanie pozostałych danych jest dobrowolne lecz ułatwiające kontakt i współpracę z administratorem.
10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym również w formie profilowania.
Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek i płeć.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Oświadczam że zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

                      ...............................                                                                            ……………………………………..      
                       miejscowość data                                                                                       podpis rodzica/opiekuna prawnego                                   

                                                                                                        

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA I PRAC TWÓRCZYCH DZIECKA

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  umieszczanie  zdjęć  i  filmów  zawierających  wizerunek  mojego
syna/córki/podopiecznego  zarejestrowanych podczas realizacji:  konkursów, turniejów sportowych i  innych uroczystości
szkolnych,  w  mediach:  internecie,  prasie,  telewizji,  gazetkach  szkolnych.  Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,  że
wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji  i  potrzeb funkcjonowania  Szkoły
Podstawowej nr 1 w Pszowie. Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl okres uczęszczania mojego dziecka do Szkoły.

Udzielam  również  nieodpłatnej,  wyłącznej  i  nieograniczonej  czasowo  i  terytorialnie  licencji  na  publikację/prezentację
w wydawnictwach drukowanych, w Internecie oraz na terenie szkoły i miasta prac wytwórczych autorstwa mojego dziecka
lub  zgłoszonych  do  konkursów  oraz  wrażam  zgodę  na  przetwarzanie  i  publiczne  podanie  danych  osobowych
(imię i nazwisko, szkoła i wiek) w celach związanych z konkursem/wystawą/prezentacją.
Równocześnie wyrażam zgodę na przekazanie prac mojego dziecka Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie oraz na ich sprzedaż
w celach charytatywnych lub zasilenia konta Rady Rodziców.

         
                      ...............................                                                                            ……………………………………..      
                       miejscowość data                                                                                       podpis rodzica/opiekuna prawnego                                   

                                                                                                        

ZGODA NA SESJĘ FOTOGRAFICZNĄ

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej/mojego syna/córki/podopiecznego w sesji fotograficznej organizowanej 
w Szkole (zdjęcia grupowe i indywidualne).

                      ...............................                                                                            ……………………………………..      
                       miejscowość data                                                                                       podpis rodzica/opiekuna prawnego                                   

                                                                                                        


