OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 RODO),
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych
mojego dziecka ………………….... obejmujących: przetwarzanie wizerunku mojego
dziecka utrwalonego na zdjęciach poprzez ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w
Gryfowie Śl., stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. oraz publikacji w
Kurierze Gryfowskim, na plakatach, ulotkach i broszurach, na tablicy ogłoszeń i tablicy
absolwentów w związku z udziałem mojego dziecka w projektach realizowanych przez
szkołę, w tym konkursach, zabawach i zawodach.
w celach: promujących szkołę, promocji osiągnięć dziecka, popularyzacji edukacji,
archiwizowania wydarzeń szkolnych.
Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śl. reprezentowana przez dyrektora
Panią Annę Pląskowską, adres: ul. Uczniowską 11, 59-620 Gryfów Śl., e-mail:
sp2gryfow@gmail.com, tel. 75 78 13 269.
2. W sprawach danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych Bernadettą Baszak, adres e-mail: biuro@prawnikdlaciebie.com.pl
3. Ww. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w wyżej określonym/ych
celu/celach, zgodnie z podstawą prawną przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np.: organy administracji
publicznej oraz podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe,

których Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kombatantów Ziemi
Gryfowskiej w Gryfowie Śl. oraz szeroki krąg odbiorców związanych z celem
przetwarzania tj. z popularyzacją w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych
szkoły i dziecka, jak również w celu archiwizowania wydarzeń szkolnych.
5. Ww. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania
może wpływać na brak realizacji celu określonego powyżej.
7. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przysługują mi następujące
prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie
naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznawanych
na mocy RODO.
8. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do
osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, a w szczególności do czasu
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a po ustaniu ich
przydatności niezwłocznie zostaną poddane anonimizacji.
9. W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
tych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.

……………………………………….
(data, czytelny podpis)

