WYPEŁNIAJĄ RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

………………………………………………………………………

……………………………………………………..….…………………………………

/imię i nazwisko matki / opiekuna prawnego/

………………………………………………………………………

/adres zamieszkania/

………………………………………………………….…………………………………

/imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego/

/adres zamieszkania/

niniejszym wyrażam nieodpłatnie zgodę na:
utrwalanie i rozpowszechnianie przez Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko”; ul. Wojska Polskiego 82;
41-603 Świętochłowice, zwanym dalej: Szkołą lub za zgodą Szkoły przez osobę trzecią, wizerunku mojego dziecka,
w tym utrwalonego w związku z zajęciami (zarówno lekcyjnymi, jak i pozalekcyjnymi, również podczas ferii i wakacji),
konkursami, uroczystościami (w tym religijnymi),obozami, zawodami, imprezami itp. organizowanymi przez Szkołę lub
z udziałem uczniów Szkoły, przy czym wizerunek mojego dziecka może być także zestawiany z wizerunkami innych osób
oraz opatrywany stosownymi informacjami oraz komentarzami; powyższe może nastąpić w każdy sposób, w tym za
pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności stron internetowych i portali społecznościowych, a także za
pośrednictwem prasy, broszur, ulotek, itp. oraz poprzez zamieszczanie tego wizerunku w kronice szkolnej, na tablicach
ściennych, oraz folderach szkolnych.
Wyrażam zgodę na prezentowanie w wyżej wymienionych okolicznościach na prezentowanie twórczości artystycznej w
ramach działalności szkoły. Niniejsza zgoda odnosi się do utrwalania i wykorzystania wizerunku mojego dziecka
wyłącznie w celach związanych z szeroko rozumianą działalnością Szkoły (w szczególności dydaktyczną, wychowawczą,
opiekuńczą) i instytucji przyszkolnych (Oratorium, SALOS, itp.), w tym dla dokumentowania tej działalności
i informowania o niej, dla promocji Szkoły oraz realizacji celów statutowych Szkoły; udzielona zgoda jest nieograniczona
czasowo i terytorialnie.
Powyższe dotyczy także odpowiednio mojego wizerunku, utrwalonego w związku z opisaną powyżej działalnością
Szkoły. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu oraz
danych osobowych w postaci wizerunków, na których utrwalanie i rozpowszechnianie udzielona została przeze mnie
zgoda - ( Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO - na cele związane z
utrwalaniem i rozpowszechnianiem ww. wizerunków w zakresie powyżej wskazanym oraz na cele zabezpieczenia
dowodu wyrażenia niniejszej zgody.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażam dobrowolnie, po otrzymaniu informacji o prawie dostępu do ww.
danych, prawie odwołania lub zmiany mojej zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych w każdym czasie oraz
będąc poinformowanym, iż dane powyższe nie będą przetwarzane przez Szkołę w żadnym innym celu niż wskazany
powyżej.
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

/data i podpis matki/

*Klauzule informacyjne RODO są dostępne na stronie internetowej szkoły.

/data i podpis ojca/

