
Zgoda pełnoletniego Ucznia lub rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletniego ucznia

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO*

I Włocławski Międzyszkolny Konkurs Humanistyczno–Przyrodniczy (zwany dalej: Konkurs)

Ja, niżej podpisany/a ….............................................................................................................................................

legitymujący się PESEL-em ….................................................................................................................................

wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku  mojego/mojego dziecka/podopiecznego  legitymującego

się PESEL-em ….......................................................................................................................................................

utrwalonego w przekazach internetowych i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych

wydawanych  przez  Zespół  Szkół  Katolickich  im.  ks.  Jana  Długosza,  ul.  Łęgska  26,  87-800  Włocławek

(zwany  dalej:  ZSK),  w  tym  na  stronie  internetowej  ZSK:  www.zskdlugosz.pl  oraz  na  nieodpłatne

wykorzystanie  mojego/jej/jego wizerunku  utrwalonego  w  formie  fotografii  dla  celów  promocyjno-

reklamowych i informacyjnych ZSK.

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z poniższą klauzulą informacyjną:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO przyjmuję do wiadomości, że:

1.  Administratorem danych osobowych  moich/mojego dziecka/podopiecznego jest  Zespół Szkół  Katolickich

im. ks. Jana Długosza, ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek (zwany dalej: ZSK).

2. Dane osobowe moje/mojego dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celu uczestnictwa mojego/mojego

dziecka/podopiecznego w Konkursie na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, art. 6 ust.1 lit. c RODO, art. 9  ust. 2

lit.   a  oraz  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  e  RODO, gdyż  w celu  zapewnianie  bezpieczeństwa  stosujemy

monitoring  pomieszczeń  szkolnych.  Dane  moje/mojego  dziecka/podopiecznego w zakresie  wizerunku  będą

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.

3. W niektórych sytuacjach, ZSK ma prawo przekazywać moje dane oraz mojego  dziecka/podopiecznego dalej

–  jeśli  jest  to  konieczne  w  celu  realizacji  Konkursu.  ZSK  może  przekazywać  dane  moje  oraz  mojego

dziecka/podopiecznego w  szczególności  następującym  odbiorcom:  osobom  upoważnionym  przez  ZSK  –

pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych oraz innym odbiorcom danych.

4.  Moje dane i dane mojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały

zebrane,  o  jakim  była  mowa  wcześniej,  będą  przetwarzane  dla  celów  archiwalnych  przez  okres  zgodny

z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.



5. Mam prawo zwrócić się do ZSK z żądaniem dostępu do danych moich i mojego dziecka/podopiecznego, ich

sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,

przenoszenia  danych,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Mogę  też  wycofać  zgodę  na  przetwarzanie

danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na

podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody na przetwarzanie

danych  moich  lub  mojego  dziecka/podopiecznego będzie  skutkować  brakiem  możliwości  uczestnictwa

mojego/mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie.

6.  Mam prawo wniesienia  skargi  do Organu nadzorczego (w rozumieniu  RODO) dotyczącą przetwarzanie

danych moich i mojego dziecka/podopiecznego.

7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jestem zobowiązany/a do ich podania,

a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa mojego/mojego dziecka/podopiecznego

w Konkursie. Konieczność podania danych wynika z Regulaminu Konkursu.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w obiektach ZSK działa monitoring wizyjny. 

*RODO  -  Rozporządzenie  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.

Fragmenty pochylone – niepotrzebne skreślić.

                                                                      ….........................................................................................................

                                                                       własnoręczny podpis pełnoletniego Ucznia, Rodzica lub Opiekuna


