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OŚWIADCZENIA

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  XXIV Wojewódzkich

Prezentacji Artystycznych, których organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane oraz
zapoznałam/em się z informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

-------------------------------------------                                                  
Czytelny podpis opiekuna prawnego                                                                          

 

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie dane osobowych mojego dziecka ………………………………………………………… 
                                                                                                                           (imię i nazwisko dziecka)
 w zakresie: wizerunku, imienia i  nazwiska oraz nazwy Placówki, do której dziecko uczęszcza, w  celu realizacji działań

informacyjnych i promocyjnych poprzez ich umieszczanie: 

a) na stronach internetowych - www.mdk.gliwice.pl oraz/lub www.sp6.gliwice.pl; 
b) w  mediach  społecznościowych  (np.  Facebook)  pl-pl.facebook.com/MDKGliwice/  oraz/lub

pl-pl.facebook.com/SP6Gliwice/;
c) w prasie;
d) na broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane oraz
zapoznałam/em się z informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

-------------------------------------------                                                   
Czytelny podpis opiekuna prawnego                                                                          

Oświadczenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka ………………………………………………………… 
                                                                                                                           (imię i nazwisko dziecka)
w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych poprzez umieszczanie zdjęć lub filmów: 

e) na stronach internetowych - www.mdk.gliwice.pl oraz/lub www.sp6.gliwice.pl; 
f) w  mediach  społecznościowych  (np.  Facebook)  pl-pl.facebook.com/MDKGliwice/  oraz/lub

pl-pl.facebook.com/SP6Gliwice/;
g) w prasie;
h) na broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane oraz
zapoznałam/em się z informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

-------------------------------------------                                                   
Czytelny podpis opiekuna prawnego                                                                          



PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w 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 (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej RODO, poniżej zostają udostępnione informację o przetwarzaniu
danych osobowych: 

1. Administrator danych osobowych 
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nr 1 w Gliwicach zwany dalej Placówką, z siedzibą przy ul. Jasnogórskiej 15-17, 
44-100 Gliwice, reprezentowany przez dyrektora, z którym można się kontaktować pod nr tel . (32) 231 25 61 lub pisząc
na adres email: sekretariat@zspo1.gliwice.eu.

2. Inspektor ochrony danych
W placówce  wyznaczono  Inspektora  Ochrony  Danych  -  można  się  z  nim  skontaktować  za  pośrednictwem poczty
elektronicznej pisząc na adres e-mail: iod@sp6.gliwice.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych. Podstawą przetwarzania
danych osobowych, osób biorących udział w konkursie jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO. 

4. Przekazywanie danych do Państwa trzeciego
Wrażając zgodę na rozpowszechnianie wizerunku na portalu społecznościowym Facebook informujemy,  
iż Facebook przekazuje dane osobowe do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego),  
w szczególności Stanów Zjednoczonych,  poza tym Palcówka nie przekazuje danych osobowych do państw
trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.  Administratorem
tych danych umieszczonych na portalu Facebook jest Facebook Ireland Ltd. Szczegółowe informacje
dotyczące  przetwarzania  danych  przez  Facebook  Ireland  Ltd.  znajdują  się  pod  linkiem:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.

5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców 
1) Placówka będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku

wynikającego z przepisu prawa. 
2) Placówka powierza również  przetwarzanie  danych osobowych określonej  grupie  podwykonawców.  Zazwyczaj  

są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej.
6. Okres przechowywania danych

1) Dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu  przetwarzania  
tj. na czas realizacji działań informacyjnych i promocyjnych.

7. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą
Ma Pan/Pani prawo:

 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania nieprawidłowych danych,
 żądania usunięcia danych,
 żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 przenoszenia  dostarczonych  danych,  przetwarzanych  w  sposób  zautomatyzowany  na  zasadach

przewidzianych w art. 20 RODO.
8. Informacje o prawie do cofnięcia zgody

Udzielona zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie, obejmuje wszelkie formy
publikacji.  Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią/Pana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  W celu
ułatwienia  Pani/Panu  skorzystania  z  prawa  do  cofnięcia  zgody,  na  stronie  internetowej  udostępniono  formularz
wycofania zgody.

9. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pan/Pani  prawo złożenia  skargi  na  niezgodne  z  prawem przetwarzanie  danych  osobowych do  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami, np. brakiem
możliwości  udziału  w konkursie,  brakiem możliwości  publikacji  w tym rozpowszechniania  wizerunku oraz  danych
osobowych, itp.

11. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

12. Współadministrowanie
Prezydent  Miasta  Gliwice  i  miejskie  jednostki  organizacyjne  (wymienione w Regulaminie  Organizacyjnym Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych
osobowych  zgodnie  z  ustaleniami  przyjętymi  zarządzeniem  organizacyjnym  nr  84/19  Prezydenta  Miasta  Gliwice  
z dnia 12.08.2019 r.

https://www.facebook.com/privacy/explanation

