lmię i nazwisko ucznia

Ja, nizej podpisana/y oświadczam, ze wyrażaml nie wyrażanno na nieodpłatne
rozpowszechnianie wizerunku, umieszczanie ząęó i filmów zawierających wizerunek mojego
syna/córki wraz z imieniem, nazwiskiem, klasą w materiałach informacyjnych oraz reklamowych
przygotowywanych i podejmowanych przez Szkołę w celu budowania pozytywnego wizerunku Szkoły
w przestrzeni publicznej iw mediach:
, na stronie internetowej zespołu szkół Elektryczno-Elektronicznych pod adresem
www.zse-e.edu.pl;

o na fanpagu szkoły na Facebooku pod adresem: www.facebook.com/pg/zseeradomsko;
6 na kanale YouTube pod adresem:wvwv.youtube.com/channel/UCLKlly4RlPJJ58nePsl-Aoq;
o w gazecie: "Elektrowstrząs" wydawanej w szkole;
. w antyramach, kronikach, na plakatach, ulotkach, bilbordach, banerach reklamach

(telewizyjnych, prasowych, radiowych), itp. produkowanych przez i na zlecenie Zespołu Szkół
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na stronie internetowej oraz fanpagu powiatu Radomszczańskiego.

Ze względu na charakter materiałów promocyjno-informacyjnych zgoda jest nieograniczona w
czasie. Wycofanie zgody jest mozliwe w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na
zgodnoŚÓ z prawem pzetwazania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jednocześnieprzyjmuję do wiadomości,ze wizerunek mojego dziecka będzie wykozystywany tylko i
wyłącznie w celu promocji i na potrzeby funkcjonowania Szkoły.
Wyrazenie zgody jest dobrowolne.
*-

nieodpowiednie skreślić

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

prawnego ucznia

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWAMANIU DANYCH OSOBOVVYCH
Zgodnie z ań. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Uz. UE L 1'l9 z 04.05.20,16) informujemy, iz:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkoł Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku z
siedzibą:97-500 Radomsko, u|. Narutowicza 12

Administrator v,tyznaczył lnspektora Ochrony Danych,

jest nim Ewelina Ganvolska,

kontakt

daneosobowe@zse-e.edu. pl.
Admjnistrator danych osobowych pzeMlarza PanilPana dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej
zgody oraz ań.81 ustawy zdnia4lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych.
Pani/Pana dane będą pzetwazane w celu budowania pozytywnego wizerunku zespołu szkoł w pzestzeni
publicznej iw mediach.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą byó podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, podmioty pzetwazające na podstawie zawańych umów, gwarantujące wdroźenie
odpowiednich zabezpieczeń zgodnych z RODO, prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące
ze szkołą.
przechowyłane do czasu cofnięcia zgody na pzetwazania danych osobowyc'h.
_Dane.osobowe będą
W związku z przetv,tarzaniem PanilPana danych o_sobowych pzysługują Pani/Panu prawa dostępu do danych
osobowych, prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia pzetwazania danycń osobowych,
prawa do wniesienia spzeciwu wobec pzetwarzania, prawa do pzenoszenia danych, za wyjątkiem, gdy
pzepisy prawa wyłączają mozliwośćskorzystania z pzysługujących praw,
Państwa dane nie będą przetważane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Państwa
dane nie będą pzekżŃine do państw tzecich lub organizicji mięózynaiodowych.

,9, -, ."P9§iądą PądlPan-prąwp-lynl-eg_enią*skąIgi,do-o"rganu ladzolez€g9,]fllaśgiw_ego*\4/lplawa_ó*o_c]rr,ony__dany,ch

osobowych.

10.

Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 0o-193 Warszawa

Podanie przezPaniąlPana danych osobowych jest dobrowolne,

