Katowice, dnia…………………...............20……r

OŚWIADCZENIE
Oświadczam,

że

wyrażam

zgodę

na

nieodpłatne

wykorzystanie

wizerunku

mojego

dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………. w celu promocji placówki oraz osiągnięć
uczniów i wychowanków zespołu na stronach internetowych zespołu www.sp20.pl , www.mdkkatowice.pl,
www.mdktysiaclecie.pl , facebookach placówki oraz w prasie lokalnej, na tablicach na terenie zespołu i stronach
internetowych naszych partnerów*.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane
materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.
Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania
i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych
za nieetyczne.
INFORMACJA
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1.

Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2
40-854 Katowice

2.

Funkcję inspektora ochrony danych pełni Patrycja Kaczmarczyk, adres mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl , tel. 0326061328.

3.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora, pracowników zespołu zajmujących się promocją
i obsługą informatyczną zespołu w celu promocji działań statutowych placówki oraz osiągnięć uczniów
i wychowanków zespołu.

4.

Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres 10 lat a następnie archiwizowane.
Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom
innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom
przetwarzającym dane na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 literka f.

5.

Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.

6.

Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej
cofnięciem.

7.

Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

8.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

9.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
……..……..……………..……………………..
data i podpis

* Gdy nie wyrażacie Państwo zgody na daną formę prezentacji wizerunku prosimy o jej skreślenie

