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NABÓR 2021
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU ORAZ DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna:
- art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83);
- art. 6 ust. 1 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);

Wyrażam zgodę na przetwarzanie:
- danych osobowych swoich oraz mojego dziecka …………………………………………………………………………………….. niezbędnych
do realizacji celów działalności statutowej szkoły;
- informacji o stanie zdrowia mojego dziecka oraz tych, które znajdują się w opinii PPP;
- wizerunku mojego dziecka do potrzeb promocyjnych szkoły tj.: publikacji zdjęć i filmów z uroczystości szkolnych i pozaszkolnych
na szkolnej stronie internetowej, profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebook, na szkolnych tablicach informacyjnych, w kronice
szkoły/klasy, w szkolnym biuletynie informacyjnym oraz w środkach masowego przekazu (prasie, telewizji).
Zgoda podpisywana jest raz na cały cykl edukacyjny.

…………………………………………
(data, podpis rodzica / opiekuna prawnego)

INFORMACJA DLA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 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):
1.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa
Gizewiusza mieszczącego się przy ul. Sikorskiego 3 w Giżycku.

2.

W sprawach dot. danych osobowych należy kontaktować się pod adresem: sekretariat@lo2.eu.

3.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
- realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa ( przede wszystkim ustawy o systemie oświaty
oraz rozporządzeń wydanych w jej wykonaniu);
- promocji osiągnięć szkoły;
- prezentowania akcji edukacyjnych oraz pozytywnego wizerunku szkoły.

4.

Informujemy, że dane przetwarzane są na podstawie „zgody na przetwarzanie danych”, którą w każdej chwili może Pani/Pan wycofać.
Przysługuje również Pani/Panu prawo wglądu do gromadzonych danych osobowych, uzupełniania ich, uaktualniania, sprostowania
w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe oraz ich usunięcia.

5.

Dane osobowe podlegają ochronie. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać danych innym podmiotom,
za wyjątkiem podmiotów wymienionych w zgodzie oraz dołoży wszelkich starań aby dane te były zbierane, przetwarzane
i chronione zgodnie z prawem.

6.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa. Pozostałe dane podawane są dobrowolnie.

7.

W przypadku naruszenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego reprezentowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi informacjami.

……………………………………………..
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

