OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka
……………………………………………………………………………………..…….…………. Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Gminy Iwierzyce „Kuźnia”, z siedzibą (imię i nazwisko dziecka)

Wiercany 29, 39-124 Iwierzyce, prowadzącemu działalność wydawniczą.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, wykonane podczas konkursów, spotkań, uroczystości, wycieczek
i innych zbiorowych zgromadzeń szkolnych mogą zostać umieszczone w prasie wydawanej przez Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Gminy
Iwierzyce „Kuźnia”, na potrzeby prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej dot. Gminy Iwierzyce (gazeta „Wiadomości Iwierzyckie”).
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Szkoły Podstawowej w
Olchowej , a także Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Iwierzyce „Kuźnia”, któremu udostępniono dane osobowe mojego dziecka na
potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu.
……………………………………………………….….
miejscowość, data

Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych:
1.

……………………………………………………………..

2.

……………………………………………………………..

Klauzula informacyjna
dot. udostępnienia wizerunku ucznia
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia2 informuje, że:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej, tel: 17 222 10 19, e-mail:
nockowa1@op.pl
Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w
Nockowej
jest adw. Jakub Curzytek, tel. 692616480, e-mail:
kancelaria@adwokatcurzytek.pl
Dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane będą na podstawie:
•
art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu udostępnienia danych osobowych Pani/Pana dziecka, w tym także wizerunku, Stowarzyszeniu
Promocji i Rozwoju Gminy Iwierzyce „Kuźnia”, z siedzibą - Wiercany 29, 39-124 Iwierzyce, na potrzeby prowadzenia
działalności promocyjnej i informacyjnej dot. Gminy Iwierzyce, poprzez ich umieszczenie w prasie.
Dane osobowe Państwa dziecka będą przekazywane Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Gminy Iwierzyce „Kuźnia”.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych placówki oświatowej, do której
Pani/Pana dziecko uczęszcza, a także Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Iwierzyce „Kuźnia”.
Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich
danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczące Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

……………………………………….
(administrator danych osobowych)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą Klauzulą informacyjną.

………..……………………………………..….

Podpisy osób zapoznanych z klauzulą:

miejscowość, data
1.

……………………………………………………………..

2.

…………………………………………………………….

1

rozporządzenie 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).
2

rozporządzenie 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.

