KLAUZULA INFORMACYJNA

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L.
2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r zwanego w treści RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Mariola Bodora prowadząca niepubliczne
przedszkole pod nazwą: „Przedszkole u Cioci Mariolki Mariola Bodora” (dalej w treści:
„Przedszkole”) w Koszęcinie przy ul. Leśnej 2, która przetwarza dane osobowe zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych:
przedszkole@uciocimariolki.pl
3. Dane osobowe przetwarza się w celu prowadzenia Przedszkola w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej,
przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane - podmiotom wewnętrznym i zewnętrznym
związanym z prowadzeniem Przedszkola w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa w tym o ochronie danych osobowych (art. 6 RODO), w tym
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani(a)
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia
sprzeciwu.
9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w
zgodności z art. 77 RODO.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
..................………..………………………
(miejscowość, data)

Ja, niżej podpisany/a*………………………………………………..…………………….……
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka oraz oświadczam, iż
wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Administratora
Danych Osobowych Mariolę Bodora prowadzącą przedszkole niepubliczne pod nazwą –
Przedszkole u Cioci Mariolki Mariola Bodora w Koszęcinie, ul. Leśna 2 mojego wizerunku
oraz wizerunki i informacji o osiągnięciach mojego małoletniego syna/córki*
............................……….………………………….………………………………….…............
(imię i nazwisko dziecka)

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych w ramach świadczonych
usług w zakresie edukacji, w celu realizacji zadań przedszkola oraz prowadzenia konkursów i
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innych akcji związanych z działalnością przedszkola (np. wycieczek przedszkolnych,
uroczystości związanych z wydarzeniami organizowanymi w przedszkolu).
Niniejsza zgoda:
•

jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;

•

obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym na
portalach społecznościowych,

•

dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicach
przedszkola, w gazetach, Internecie;

•

dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami
mającymi na celu promocję Przedszkola, a także dokumentowania, archiwizowania
i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez przedszkole.

Wizerunek, o którym tu mowa, może zostać 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.
Zgodnie z definicją danych osobowych, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego
też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2
ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
•

osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez
nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych
(np. dyrektor, kierownik);

•

osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz,
publiczna impreza;

•

osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym
w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;

•

osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie
otwartym i 300 osób w obiekcie.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie
na piśmie wniosku w przedmiocie odwołania zgody.
………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica)
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