II Powiatowy Festiwal Młodych Talentów
Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach

Zgoda RODO

Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:
Szkoła:
Klasa (w przypadku ucznia):

Brzeziny, dnia

r.

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana(y), wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka [moich
danych osobowych] (w tym wizerunku) w związku z udziałem w II Powiatowym Festiwalu Młodych
Talentów, który odbędzie się w 3 kwietnia 2019 roku.
Ponadto oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostałam(em) poinformowana(y), że:
1.

administratorem moich danych osobowych jest dyrektor placówki oświatowej:
Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza
z siedzibą 95-060 Brzeziny, ul. Okrzei 1

2. inspektorem ochrony danych placówce oświatowej jest Instytut Rozwoju Kompetencji
Cyfrowych Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach, 95-060, przy ulicy Lasockich 34a, e-mail
kontaktowy: rodo@cyfrowy.org
3. odbiorcą danych osobowych mojego dziecka [moich danych osobowych] będą organy
uprawnione na mocy odrębnych przepisów, w szczególności:
 Powiat Brzeziński;
 Gmina Brzeziny;
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują mi następujące uprawnienia:
 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku gdy:
o dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
o osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych,
o dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
o dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
o osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
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przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
o Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
 prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
o zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
o przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje mi prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w placówce
oświatowej danych osobowych, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przeze mnie danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie danych
osobowych skutkować będzie nie dopuszczeniem do konkursu.
Moje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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