…………………., dnia…………………2019r.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam,

że

wyrażam

zgodę

na

nieodpłatne

wykorzystanie

wizerunku

mojego

dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
na potrzeby Międzyszkolnego Konkursu Młodego Twórcy „Poruszeni dla zieleni” w celu promocji wydarzenia.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności:

WYRAŻAM ZGODĘ*

NIE WYRAŻAM ZGODY*

Stronę www szkoły
Facebooku
*Proszę postawić znak X w odpowiednim miejscu.
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 Społeczna Szkoła Podstawa i Społeczne Gimnazjum

nr 4 Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. prof. Adama Wodziczki os. Oświecenia 64, 61-209 Poznań.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora. w celu promocji szkoły i informacji o osiągnięciach
uczniów.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody do czasu uzasadnionej potrzeby realizacji
wskazanych w oświadczeniu celów.
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.
10. Dane mogą zostać przekazane do Państwa trzeciego ze względu na to, że serwery serwisu Facebook, znajdują się
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które
w szczególności mogą nie zapewniać standardów ochrony obowiązujących w Europejskim Obszarze Gospodarczym .
Pani/a dane mogą zostać przetransferowane przez serwis Facebook, na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej
oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

……..……..……………..……………
data i podpis

*W przypadku osób niepełnoletnich zgoda musi zostać podpisana przez rodzica/prawnego opiekuna

