ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I PUBLIKACJĘ WIZERUNKU MAŁOLETNIEGO

Jako przedstawiciel ustawowy małoletniego ……………………………………………. wyrażam zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, klasy oraz wizerunku przez
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie - jako
administratora danych osobowych (dalej: Szkoła) - w celach:
 dydaktyczno – wychowawczych (np. ogłaszanie wyników konkursów) ;
 promocyjnych Szkoły
poprzez

publikowanie

powyższych

danych

na

stronie

internetowej

administratora

danych

(www.sk.edu.pl), tablicach, gablotach, w kronikach i innych nośnikach zlokalizowanych na terenie
Szkoły.
W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

______________________
Miejscowość, data

_______________________
podpis

Jako przedstawiciel ustawowy małoletniego ………………………………………………… na podstawie
art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na
nieodpłatne publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek
małoletniego,

w szczególności

zarejestrowanych

podczas

uroczystości,

konkursów,

zajęć

dydaktycznych, a także wyjść edukacyjnych i wycieczek w czasie trwania nauki w Szkole przez
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym tj. na stronie
internetowej Szkoły (www.sk.edu.pl), profilach szkoły w mediach społecznościowych (Facebook,
Instagram) oraz na tablicach, gablotach, w kronikach i innych nośnikach zlokalizowanych na terenie
Szkoły.

______________________
Miejscowość, data

_______________________
podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z
rozporządzeniem 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, – zwanym dalej RODO – w związku ze zgodą na przetwarzanie
wizerunku.
Kto jest
administratorem

Administratorem danych osobowych jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św.
Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie

Twoich danych?
Skąd mamy Twoje
dane?
Jakie dane

Dane osobowe zostały podane w przesłanych przez Ciebie lub powstały w toku
procesu edukacyjnego.
Przetwarzamy m.in. dane obejmujące imię, nazwisko, klasę oraz wizerunek.

przetwarzamy?
W jakim celu
przetwarzamy Twoje
dane

Komu udostępniamy
Twoje dane?

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Cele dydaktyczno-wychowawcze

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Cele promocyjne

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
1) podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów
prawa;
2) podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i
zobowiązań

(świadczącym

usługi

informatyczne,

ubezpieczycielowi,

organizatorowi wycieczki, pielęgniarce szkolnej, dyrektorowi bursy lub
internatu, itp.)
3) organowi prowadzącemu;
Przez jaki okres
będziemy przetwarzać
Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
Po odwołaniu zgody dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych możesz skorzystać z

przysługują Tobie w

następujących praw: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych,

związku z

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje

przetwarzaniem przez
nas danych
osobowych?

Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych.
W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody w każdej chwili
przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub
interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach,
chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności
lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie
o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.
Czy podanie danych

Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkować

jest obowiązkowe?

niemożnością ich wykorzystania dla promowania działalności Szkoły oraz osiągnięć i
umiejętności dziecka. W takim przypadku zdjęcia lub inne materiały zostaną tak
przekształcone aby uniemożliwić ustalenie wizerunku Twojego dziecka.

O czym jeszcze
powinieneś wiedzieć?

Nie będziemy przekazywać danych poza EOG.

