Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa im.
ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie, Sarzyna 1265 tel: 172413859 mail:
sp_sarzyna@o2.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych w szkole jest Pani Edyta Leja, nr tel. 534 948 423, e-mail:
edyta.leja@gmail.com
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców/opiekunów prawnych
będą przetwarzane w celu realizacji konkursu logopedyczno-recytatorskiego w Szkole
Podstawowej w Sarzynie
4. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz Państwa będzie Szkoła
Podstawowa w Sarzynie.
5. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia konkursu.
6. Posiada Pan/i /prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.

Klauzula informacyjna- monitoring
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie, tel.: 172413859 mail:
sp_sarzyna@o2.pl.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w szkole możliwy jest pod numerem tel. nr.
tel. 534 948 423 lub adresem email: edyta.leja@gmail.com
Monitoring wizyjny stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia
bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora/ przepis
prawa.
Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są w pamięci rejestratora przez okres
30 dni.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych
osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
mojego syna/ mojej

córki* …………………………………………………, przez

Administratora Danych Osobowych Szkoły Podstawowej w Sarzynie, w celu realizacji
zadań oświatowych.
2. Podaje dane dobrowolnie, świadomie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Oświadczam, że zapoznałem/-am* się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawienia.
*

niepotrzebne skreślić

……………………………..
Miejscowość, data

……………………………………………….
podpis rodzica/prawnego opiekuna

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek
mojego syna/córki ………………………………………………..……zarejestrowany podczas
realizacji: konkursów, turniejów sportowych, wycieczek szkolnych i innych uroczystości
szkolnych, w mediach: na stronie internetowej szkoły, telewizji, gazetkach szkolnych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany
tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Sarzynie.
Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w Szkole Podstawowej
w Sarzynie.

……………………………..
Miejscowość, data

……………………………………………….
podpis rodzica/prawnego opiekuna

