
KONKURS JĘZYKOWY 

Zgoda na przetwarzanie danych i upublicznianie wizerunku 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 

w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych możesz kontaktować się z 

naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: 

inspektor.ochrony.danych@op.pl 

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika ściśle z celu funkcjonowania naszej placówki, 

statutu oraz zadań stawianych publicznej jednostce oświatowej. Podczas realizacji procesu 

edukacyjnego tworzymy dokumentację, w której gromadzimy informacje dotyczące, uczniów, 

rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Informacje te 

zbieramy na podstawie otrzymanych zgód oraz przepisów prawnych związanych z procesem edukacji. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich 

podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO; 

b) dane osobowe ucznia związane z jego udziałem w wycieczkach, konkursach i zawodach 

organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO; 

c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub 

autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły (na www i na 

Facebooku)  na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO. 

5. Dane są przekazywane organowi prowadzącemu, tj. Powiatowi Poznańskiemu z siedzibą przy 

ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu oraz organowi prowadzącemu nadzór pedagogiczny, tj. 

Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty z siedzibą przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu.  

Dane są przekazywane do Systemu Informacji Oświatowej.  

Dane są przekazywane dostawcom usług zaopatrujących naszą placówkę w rozwiązania techniczne 

oraz organizacyjne. 

6. Dane przetwarzane są przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w związku z 

realizacją obowiązku szkolnego. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np.: 

zgody, oświadczenia, itp.). 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  

danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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…………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data  

 

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z art. 81 ustawy z 

dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Administratora 

danych osobowych Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska danych 

osobowych i wizerunku  mojego syna/mojej córki: 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

w zakresie: 

np.: imię i nazwisko, klasa, danych zawartych w zgłoszeniu do konkursu (Konkurs Językowy) 

1) w celu, np.: ogłaszania i publikowania wszelkich informacji oraz wyników zawodów i konkursów, w których 

dziecko brało udział; 

2) utrwalonego w postaci zdjęć, nagrań audio-video na stronach internetowych, Facebooku, w projektach 

edukacyjnych, materiałach reklamowych, gazetkach szkolnych i środkach masowego przekazu  w celu promocji 

i budowania pozytywnego wizerunku Szkoły; 

3) wizerunek, o którym tu mowa, 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. 

Jestem świadomy/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych mojego dziecka, ich poprawiania oraz możliwości 

żądania uzupełnienia, sprostowania, usunięcia.  Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie na piśmie wniosku w przedmiocie odwołania zgody. 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej. 

 

 

…………………………………………………………….. 
Podpis rodziców lub opiekunów prawnych  

 

 

 

 


