Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza
ul. L. Staffa 21, 01-844 Warszawa
tel./fax: 22 834 03 87, e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam dobrowolną zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: …………………………………………….........….… przez
Szkołę Podstawową nr 187 im. A. Mickiewicza ul. L. Staffa 21, 01-844 Warszawa, w celu: udział w
projekcie „Zdrowi i wysportowani” finansowanego ze środków Budżetu Partycypacyjnego na 2019
r. w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej i numery telefonów
rodziców kandydata, miejscu zamieszkania kandydata, nazwa i adres szkoły, klasa.
……………………....…………………………..…………………
data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Jednocześnie zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z póź. zm.), wyrażam/ nie wyrażam* dobrowolną
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany
podczas jego/jej pobytu w Szkole Podstawowej z nr 187 im. Adama Mickiewicza ul. L. Staffa 21,
01-844 Warszawa - w związku z powyższym projektem, bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania.
Niniejsza zgoda:
a) nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;
b) obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;
c)dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych placówki, Urzędu Dzielnicy - Bielany
i m.st. Warszawy, w gazetach, Internecie;
d) dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na
celu promocję zajęć związanych z projektem organizowanych przez SP 187 w Warszawie.
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.
*niepotrzebne skreślić
………………………………………………………….…………
data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza
ul. L. Staffa 21, 01-844 Warszawa
tel./fax: 22 834 03 87, e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)
informujemy, że w związku z danymi osobowymi Pani/Pana dziecka:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza z siedzibą ul. Staffa 21,
01-844 Warszawa w której imieniu działa Dyrektor Szkoły.
e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. e-mail:
iodo@dbfobielany.waw.pl;
3. Dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa oraz promocji zajęć organizowanych w związku z projektem „Zdrowi i
wysportowani” finansowanego ze środków Budżetu Partycypacyjnego na 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 187
w Warszawie, na podstawie Pani/ Pana zgody art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
4. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawowa nr 187 przetwarzają dane
osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor SP187 w Warszawie.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia i promowania działań placówki w związku
z projektem „Zdrowi i wysportowani” finansowanego ze środków Budżetu Partycypacyjnego na 2019 r.
w Szkole Podstawowej nr 187 w Warszawie.
7. Ma Pani/ Pan prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania
(w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie
art. 21 RODO nie przysługuje.
9. Ma Pani/ Pan prawo do przenoszenia danych.
10. Ma Pani/ Pan prawo 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.
11. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
12. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Niepodanie powyższych danych osobowych (nie dotyczy wizerunku) skutkuje
brakiem możliwości wzięcia udziału Pani/Pana dziecka w projekcie „Zdrowi i wysportowani” finansowanego ze środków
Budżetu Partycypacyjnego na 2019 r. Brak zgody na użyczenie wizerunku dziecka nie skutkuje żadnymi sankcjami.
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przyjąłem/ łam do wiadomości i stosowania:
………………………….……………………..……………
data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego

