
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………… 

takich jak: Imię, Nazwisko, wizerunek utrwalony na zdjęciach wykonywanych podczas 

uroczystości szkolnych, zawodów, konkursów, apeli, akademii itp.  w celu wykorzystania ich 

w działaniach promocyjnych, informacyjnych, archiwalnych, promocji osiągnięć uczniów m.in. 

poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej, profilu serwisu społecznościowego, oraz 

na tablicach ściennych przez Zespól Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu przez okres 

przydatności tych danych do wyżej określonych celów. Poinformowano mnie: że mam prawo 

w dowolnym momencie wycofać zgodę; że wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

………………………………………………… 

Goniądz, dn. ……. ...........     podpis rodzica prawnego opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespól Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu, 

19-110 Goniądz, ul. Konstytucji 3 Maja 18 zwany dalej Administratorem; 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: 

iod.um@goniadz.pl; 

3. Dane osobowe ucznia przetwarzane będą w celu wykorzystania ich w działaniach 

promocyjnych, informacyjnych, archiwalnych, promocji osiągnięć uczniów m.in. poprzez 

umieszczanie zdjęć na stronie internetowej, profilu serwisu społecznościowego, oraz 

na tablicach ściennych; 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych; 

5. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości 

wykorzystania wizerunku do celów określonych w pkt. 3; 

6. Dane osobowe będą przekazywane tylko odbiorcom bezpośrednio zaangażowanym w 

realizację zadań określonych w pkt 3 i podmiotom zaangażowanym w świadczenie 

usług hostingu i poczty elektronicznej; 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3; 

8. Maja Państwo  prawo do żądania od Administratora: 

 dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 przenoszenia danych osobowych; 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych; 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 


