Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1) - „RODO”,
informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka
Chopina w Lublinie; dane adresowe:
ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin;
• administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: sp16@iod.lublin.eu lub
pisemnie na adres Administratora danych;
• zgodnie z przepisami prawa informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• dane będą przetwarzane wyłączenie w celu informacyjnym realizowanym poprzez
upublicznienie na stronie internetowej: imienia nazwiska. wizerunku, osiągnięć dla potrzeb
realizacji „IV Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju Szachowego o Puchar Lubelskiego
Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych – wychowanków świetlic (z klas I,II, III)
z okazji Dnia Dziecka;
• wdrożyliśmy instrukcje, regulaminy i rozwiązania techniczne zabezpieczające Państwa dane
oraz dziecka przed:
udostępnieniem osobie nieupoważnionej, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą
nieuprawnioną, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem;
• okres przez jaki będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe wynika bezpośrednio
z przepisów prawa, tzn. wynika z przepisów KPA, ustaw szczególnych oraz jeżeli obligują
nas do tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowy zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami);
• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
• przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania i usunięcia;
• dane podaję dobrowolnie, jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie
z celami podanymi powyżej.
…….......................................................................................................
(miejscowość, data i czytelny podpis rodziców (opiekunów)

•

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie i publikację danych osobowych
syna/córki* …………………………………………………...
ucznia/uczennicy* klasy…………
……………………………………………………………………………………….
(wpisać nazwę szkoły)
*niepotrzebne skreślić

