Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku
Na podstawie art. 7 ust.1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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, Dz.U. UE. L. Nr 119 oświadczam, iż
1. Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego/mojego dziecka
przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie Administratora, w tym na obrót
egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku
wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz
publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób, utrwalonymi w ramach szeroko
rozumianej działalności edukacyjnej w szkole w:
- mediach elektronicznych, w szczególności na portalach, stronach internetowych i FB,
- prasie, radio i telewizji,
- broszurach, ulotkach, plakatach, gazetkach itp.
2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich
dóbr osobistych ani innych praw.
3. Administrator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na
zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji szeroko rozumianej działalności
edukacyjnej w szkole.
4. Oświadczam, że niniejszą zgodę wyrażam dobrowolnie i nieodpłatnie.
5. Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych
w niniejszym formularzu przez Szkołę z siedzibą przy ul. Koszalińskiej 9 w Słupsku
TAK

NIE

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem
………………………..……………………………
data i czytelny podpis
ucznia/rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulami informacyjnymi i dobrowolnie wyrażam zgodę
na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka dla potrzeb edukacji
w szkole zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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.
Zostałem poinformowany o prawie dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawie do przenoszenia
danych, prawie do sprzeciwu oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

………………………..……………………………
data i czytelny podpis
ucznia/rodzica/opiekuna prawnego

