
Załącznik 2. 

  

ZGODA NA PUBLIKACJĘ PRACY NA STRONIE SZKOLNEGO FACEBOOKA I 

STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na prezentację pracy wraz z zamieszczeniem pod nią 

danych- imię, klasa na stronie szkolnego Facebooka i stronie internetowej szkoły mojego 

dziecka 

….................................................................................................................................................u

cznia klasy ….......... szkoły .................................................................... w konkursie „Lubię 

maskotki i misie- Maskotka szkoły SP 3 Wojkowice”. 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Wojkowicach. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego 

dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.). 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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 (zwanej 

dalej RODO)  Szkoła Podstawowa nr 3 informuje, że:  

13. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 3, 42-580 

Wojkowice, Jana III Sobieskiego 211 B, zwanym dalej Szkoła Podstawowa nr 3;tel. 

32 769 57 64, e-mail: sp3@wojkowice.pl; 

14. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość 

przetwarzanie danych):   e-mail: iodo@marwikpoland.pl. 

15. Dane osobowe Pani /Pana dziecka (wizerunek) przetwarzane będą w celu promocji 

placówki: Szkoła Podstawowa nr 3 i będą udostępniane zgodnie z wygrażoną przez 

Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 

lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z 

późn. zm.) dotyczącego rozpowszechniania wizerunku; 

16. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty 

prawne majacę dostęp do wyżej wymienionych stron internetowych i serwisów zgodnie 

z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą; 

17. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej ze względu na położenie serweru strony Facebook; 

18. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych 

Pani/Pana dziecka nie określa się okresu przechowywania tych danych; 
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19. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

20. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

21. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie 

podania danych osobowych, jednak uniemożliwi to uczestniczenie dziecka w filmie 

promującym szkołę; 

23. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji 

oraz nie profiluje danych osobowych; 

24. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w 

celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane. 

  

  

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

                   (miejscowość, data)                                 ( podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 


