Bernardyńska Szkoła Podstawowa
im. o. A. Pankiewicza

Bernardyńskie Liceum
Ogólnokształcące im. o. A. Pankiewicza
ul. Pankiewicza 15

ul. Pankiewicza 15

91-738 Łódź

91-738 Łódź

Publiczna Szkoła Podstawowa
OO. Bernardynów
Wiączyń Dolny 18
92-701 Wiączyń Dolny

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA
Wyrażam zgodę na wykorzystanie podstawowych danych mojego dziecka (imię, nazwisko, klasa)
oraz zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka
ucznia .................................................................................................................................................................
(nazwa placówki)

……………………………………………………………………………………… klasy ……………….
(imię i nazwisko dziecka)

w całym cyklu kształcenia dziecka w placówce do publikacji zajęć, uroczystości szkolnych, uczestnictwa w
programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach, które organizują lub w których
biorą udział uczniowie Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej im. o. A. Pankiewicza, Bernardyńskiego Liceum
Ogólnokształcącego im. o. A. Pankiewicza oraz Publicznej Szkoły Podstawowej OO. Bernardynów w
Wiączyniu Dolnym.
Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na
stronie internetowej szkoły, kronice szkolnej, profilach w mediach społecznościowych zarządzanych przez
szkołę oraz w mediach w celu informacji i promocji szkoły.
Jestem świadomy/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych mojego dziecka, ich
poprawiania oraz możliwości żądania uzupełnienia, sprostowania, usunięcia. Podanie danych jest
dobrowolne.

……………………..…………

…………………………………….………………………………….

(Miejscowość, data)

(Czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych rodziców i uczniów są: Bernardyńska Szkoła Podstawowa o. Anastazego
Pankiewicza, Bernardyńskie Liceum Ogólnokształcące im. o. Anastazego Pankiewicza, Publiczna Szkoła Podstawowa
OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym. Z administratorem można się skontaktować listownie: ul. bł. o. A. Pankiewicza
15 91-738 Łódź lub e-mailem: szkola.bernardyni@wp.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: s. Franciszka Kaproń, z którą można się skontaktować e-mailem:
szkola.bernardyni@wp.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania edukacji szkolnej.
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane
osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów
przetwarzania.
5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Powyższe nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony
danych osobowych.

