Zgoda na przetwarzanie danych i wizerunku

Ja, niżej podpisany:

…………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko, adres zamieszkania)
wyrażam / nie wyrażam
(właściwe zakreślić)
zgodę(y), na publikowanie na stronie internetowej oraz funpage (profilu Facebook) Szkoły
Podstawowej nr 16 im. Orła Białego z siedzibą w Gdyni przy ulicy Chabrowej 43 81-079 (dalej: Szkoła)
danych osobowych mojego dziecka (podopiecznego):

…………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko)

w zakresie: imienia i nazwiska oraz osiągniętych przez nią/niego wyników w szkolnym konkursie z
doradztwa zawodowego " Zawód przyszłości", a także:
wyrażam / nie wyrażam
(zakreślić właściwe)
zgodę(y) na nieodpłatne, nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka oraz jego
pracy (podopiecznego) przez Szkołę Podstawową nr 16 im. Orła Białego z siedzibą w Gdyni przy ulicy
Chabrowej 43, utrwalone podczas rozdania nagród w szkolnym konkursie doradztwa zawodowego
"Zawód przyszłości" Powyższe dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane w celu promowania
i eksponowania osiągnięć laureatów a także promocji działalności Szkoły.
Zgoda obejmuje następujące formy eksploatacji: utrwalanie, wykorzystanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono pracę dziecka (podopiecznego) i/lub
jego wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami,
rozpowszechnienie oraz publikowanie, w materiałach służących promocji działalności Szkoły, w
szczególności w mediach (np. w Internecie na stronach sp16gdynia.pl,
www.facebook.com/SzkołaPodstawowa-nr-16-w-Gdyni).
………………………………………….. (data i podpis rodzica/opiekuna)
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 16
w Gdyni, stanowiącej załącznik powyższych zgód.

………………………………………….. (data i podpis rodzica/opiekuna)

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu z doradztwa zawodowego "Zawód
przyszłości” jest: Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orła Białego, której siedziba znajduje się w Gdyni przy
ul. Chabrowej 43.

2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych i przysługujących
uprawnień, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – adres poczty
elektronicznej sp16.gdynia@wp.pl lub pod numerem telefonu 58-623-85-67.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu z doradztwa
zawodowego "Zawód przyszłości"

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: a) prawo
do dostępu do danych osobowych b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych
osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne c) prawo do żądania
już niezbędne do celów, dla których by
przetwarzane są niezgodnie z prawem, d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych –
inistrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych,
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych.

7. Podpisanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa

