ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA
Stara Iwiczna, data:…………
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo oraz terytorialnie
wielokrotne wykorzystanie umieszczanie zdjęć i filmów zawierających
wizerunek mojego syna/córki ………………………………………………..……
zarejestrowany podczas realizacji: konkursów, zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
turniejów sportowych, wycieczkach szkolnych i innych uroczystości szkolnych w celu
dokumentowania wydarzeń z życia Szkoły.
prezentowany na stronie internetowej Niepublicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” ul. Słoneczna
105, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno, w mediach społecznościowych Facebook
https://www.facebook.com/akademiarosenberga/, prasie, telewizji, gazetkach przedszkolnych, na
tablicach przedszkolnych, kronice przedszkolnej,
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany w celu
dokumentowania wydarzeń z życia Niepublicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” ul. Słoneczna

105, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
Administrator udostępnił mi klauzulę informacyjną.
Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w Niepublicznym
Przedszkolu „Pluszowy Miś” ul. Słoneczna 105, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno - do czasu
odwołania zgody.
………………...........................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
………………...........................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

.....................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
.....................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczenie moje ważne jest po ukończeniu Niepublicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” ul.
Słoneczna 105, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno przez moje dziecko, do czasu odwołania zgody.
………………...........................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
………………...........................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

.....................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
.....................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak
niżej:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś” ul. Słoneczna 105, Stara
Iwiczna 05-500 Piaseczno, adres e-mail: sekretariat@przedszkole-pluszowymis.pl.
2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty
elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
3. Celem przetwarzania jest przekazywanie i dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia Przedszkola.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w
dowolnym czasie. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników ADO oraz podmiotów współpracujących
na podstawie umów z Administratorem zachowaniem zasad RODO ( obsługa teleinformatyczna) .
6. Administrator danych zamierza przetwarzać Pani/Pana/dziecka wizerunek na stronie społecznościowej Szkoły w
serwisie Facebook https://www.facebook.com/akademiarosenberga/ . Jednocześnie pragnie poinformować, że serwery
serwisu Facebook wykorzystujemy typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opieramy się na
decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych
krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych
krajów.
Zgodnie z informacją zamieszczoną w zaktualizowanych na dzień 19 kwietnia Zasadach dotyczących danych serwis
Facebook wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach
Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych.
7. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do powierzonych danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
11. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie,
nie pozwoli na umieszczanie zdjęć z wizerunkiem na profilu Facebook Szkoły celem przekazywania i dokumentowania
ważnych wydarzeń z życia Szkoły.
12. Dane osobowe nie są i nie będą automatycznie przetwarzane ani profilowane.
13. Z uprawnień opisanych w pkt. 8 i 9 osoba, której dane dotyczą może skorzystać poprzez złożenie dyspozycji
odpowiedniego żądania na piśmie w siedzibie Spółki lub elektroniczne na adres wskazany w pkt. 1 klauzuli.

