Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych
I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz

………………………………………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna prawnego na przetwarzanie
danych osobowych własnych i dziecka
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (dalej: RODO) ja niżej podpisany

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka

……………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

przez Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych
I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie
w związku z prowadzeniem działalności statutowej, w tym:
 promowania osiągnięć edukacyjnych szkoły oraz jej uczniów,
 organizacji konkursów i ich dokumentowania,
 prowadzenia strony internetowej oraz facebook, tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych,
 organizacji wyjść i wyjazdów poza szkolnych,
 publikacji wizerunku i nagrań z uroczystości szkolnych, koncertów, konkursów i innych
aktywności wynikających z zadań szkoły
Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres
naszego inspektora ochrony danych mailowo: iod@@bacewicz.edu.pl lub listownie na adres korespondencyjny
Administratora Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. im. Grażyny Bacewicz, ul.
Tyszkiewicza 42, 01-172 Warszawa.
Konsekwencją wycofania się zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikających
z przepisów prawa.
Informujemy jednocześnie, że podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem
ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły.

………………………………………………………………….
(miejscowość, data

podpis)
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Klauzula informacyjna
Realizując postanowienia art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO poniżej niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przekazanych
nam danych osobowy.
1.

Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. im.
Grażyny Bacewicz z siedzibą w Warszawie (01-172), ul. Tyszkiewicza 42, NIP: 5272120063 (dalej: „Administrator”).

2.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można kontaktować
się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:
2.1. mailowo: iod@@bacewicz.edu.pl lub
2.2. listownie na adres korespondencyjny Administratora Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół
Muzycznych I i II st. im. Grażyny Bacewicz, ul. Tyszkiewicza 42, 01-172 Warszawa.

3.

Dane osobowe ucznia i rodzica / opiekuna prawnego będą przetwarzane
3.1. na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z prowadzeniem działalności
statutowej, w tym promowania osiągnięć szkoły oraz jej uczniów, organizacji konkursów i ich
dokumentowania, prowadzenia strony internetowej, tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, organizacji
wyjść i wyjazdów poza szkolnych; oraz
3.2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z realizacją zadań ustawowych i statutowych, w tym z realizacją
celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa
poprzez wdrożony system monitoringu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w
szczególności Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i odpowiednie Rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych.

4.

Dane osobowe w zależności od celów w jakich są przetwarzane udostępniamy:
4.1. wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
4.2. podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony
danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie
przepisów prawa.

5.

Dane osobowe w postaci wizerunku udostępniamy wszystkim, ponieważ wizerunek będzie podany do publicznej
wiadomości.

6.

Dane osobowe podane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem
wizerunku, ponieważ wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

7.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Administrator nie profiluje danych osobowych.

8.

Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od dnia zakończenia nauki.

9.

Rodzic i/lub opiekun prawny ma prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka, nad którym sprawuje opiekę
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Wycofanie się zgody na upublicznienie wizerunku wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania wizerunku dziecka
przez administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku z materiałów wewnętrznych, FACEBOOK,
strony internetowej, tablic ogłoszeń, tablicy absolwentów. Nie będzie możliwe zebranie plakatów oraz ulotek, które
zostały upublicznione przed wycofaniem zgody.
11. Osobie, której dane dotyczą poza wskazanymi w pkt. 8 przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Adres organu nadzorczego: Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301,
kancelaria@uodo.gov.pl.
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