KLAUZULA ZGODY
Zgodnie z art. 7 i art. 13 Rozporządzenia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
……………………………………………………………… do następujących celów:







Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim w związku z braniem udziału w
konkursach przedmiotowych organizowanych przez osoby trzecie;
Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim w związku z braniem udziału w
zawodach sportowych organizowanych przez osoby trzecie;
Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim w związku z wycieczkami i
wyjazdami („zielone szkoły” itp.);
Umieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku na
stronach internetowych, mediach społecznościowych, ulotkach związanych z reklamą i
rekrutacją;
Przekazywanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i wizerunku mediom
lokalnym i ogólnopolskim (informowanie o sukcesach w konkursach, zawodach ,
wynikach egzaminów itp.);

Jednocześnie zostałam/em poinformowany iż:
1. Administratorem danych osobowych dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza
Korczaka, ul. Strzelecka 1, 68-300 Lubsko
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej możliwy jest pod
adresem email: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, b, f ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych osobowych w celach wskazanych powyżej.
4. Posiada Pan/1 prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
5. Rodzicom/prawnym opiekunom oraz uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale uniemożliwi udział we wszystkich
konkursach i zawodach pozaszkolnych oraz reprezentowanie szkoły przez ucznia.

Data

podpis

…………………………………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 14.S.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych rodzica/prawnego opiekuna oraz dziecka jest Szkoła
Podstawowanr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Strzelecka 1, 68-300 Lubsko
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej możliwy jest pod adresem
email: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna oraz dziecka będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. l lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w
celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia
2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz. U. 2 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych w placówce.
4. Dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna oraz dziecka przechowywane będą przez okresy
zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe
Archiwum w Zielonej Górze oraz inne obowiązujące przepisy.
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Rodzicom/prawnym opiekunom oraz uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
przepisy prawa oświatowego j/w.

Data

podpis

…………………………………………….

