ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

…………………………………..………
miejscowość, data
………………………………………
pieczątka szkoły
Dane rodzica:

…………………………………………………………….
imię
…………………………………………………………….
nazwisko
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.922) oświadczam, że wyrażam dobrowolną
i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka
………………………………………………………………………………………..……..…
imię i nazwisko dziecka
przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Dynowie, ul. Szkolna 11, 36-065 Dynów
pełna nazwa i dokładny adres siedziby
w celu podejmowania akcji rekrutacyjnych, edukacyjnych szkoły, prowadzenia konkursów,
promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły, także w ramach informacji zamieszczanych
na jej stronie internetowej, oraz realizacji innych działań edukacyjnych.

....................................................................
podpis rodzica

Szkoła przetwarza następujące kategorie danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci;








Podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska Państwa oraz Państwa dzieci)
Szczegóły osobiste (imiona rodziców, data urodzenia)
Elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail)
Biometryczne dane identyfikacyjne dziecka (zdjęcie)
Dane dotyczące zamieszkania
Dane psychologiczne dziecka (w przypadku korzystania z opinii Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej)
Dane dotyczące zdrowia fizycznego dziecka (w przypadku zwolnienia z lekcji WF)

Ponadto w ramach wykonania zadań realizowanych przez Szkołę w interesie publicznym
przetwarzamy wizerunek Państwa dzieci w obszarze monitoringu wizyjnego

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj. zapytanie o zgodę zostało
mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie, zostałem poinformowany o warunku
rozliczalności zgody, przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie.
Zostałem ponadto poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Publiczną Szkołę
Podstawową Nr 1 w Dynowie, ul. Szkolna 11, 36-065 Dynów, a także o celu ich zbierania,
dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania.

………………………………………………………
czytelny podpis rodzica

Podstawa prawna: Art. 7 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

