Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława
Konarskiego w Starej Wsi, telefon 18 33-29-787, e-mail: zsz2_konarskiego@op.pl reprezentowana przez
Dyrektora.
2) Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu
e-mail grzegorz.szajerka@gptogatus.pl
3) Pani/Pana/dziecka ___________________________________________dane osobowe przetwarzane będą
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w celu:


Udziału Pani/Pana dziecka w konkursach organizowanych przez szkołę lub inne placówki, gdy
szkoła bierze w nich udział - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*



Publikowania informacji o wynikach konkursów – wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do szkoły.


Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska na stronie www aby promować osiągnięcia
wychowanków, wydarzenia kulturalno-sportowych, relacje z życia szkoły i działania dydaktycznowychowawczych. - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia oficjalnej strony internetowej szkoły.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych
osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do
zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych
i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Wyrażając zgodę na publikację wizerunku, akceptują Państwo nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na
podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.
Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania
danych (podmioty przetwarzające).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych
Pani/Pana
dziecka
dotyczących
narusza
przepisy
ogólnego
rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią dziecka danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania
będzie brak możliwości: zapisania się do udziału w konkursie, umieszczenia danych dziecka na stronie
www.
Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
automatycznemu profilowaniu.
Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie,
czasie usunięcia oraz moich prawach
…………………………………………………..
*niepotrzebne skreślić

