
 

Załącznik nr 2 do Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku 

 
 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka/ucznia w postaci wizerunku w związku z 

organizacją półkolonii letnich/zimowych 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na utrwalenie, publikację i rozpowszechnianie bez wynagrodzenia 

wizerunku mojego dziecka ……………..………………………… ucznia/uczennicy klasy……… 

utrwalonego na filmie i zdjęciach, które zostaną wykonane podczas jego udziału w półkoloniach 

letnich/zimowych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w 

Dąbrówce, w celu promocji wydarzenia. 

Przed publikacją wizerunek dziecka/ucznia może zostać poddany retuszowi i innym zabiegom obróbki 

cyfrowej. Wizerunek i dane osobowe ucznia (imię i nazwisko) mogą być umieszczane w gablotach i innych 

miejscach do tego przeznaczonych na terenie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w 

Dąbrówce, jej stronie internetowej i profilu na portalu społecznościowym Facebook, gazecie wydawanej 

przez Urząd Gminy Dopiewo. 

 

Miejscowość, data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego:  

 

……………………………………………………………………….………. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych p postaci wizerunku dziecka/ucznia w 

związku z udziałem dziecka w półkolonii letnich/zimowych 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Dąbrówce, ul. Malinowa 41, 62-070 Dąbrówka reprezentowana przez Dyrektora Iwonę 

Napierałę 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Błażej Naja, będą Państwo mogli skontaktować się nim w 

każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – adres e-mail: blazejnaja@wp.pl. 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka w postaci jego wizerunku będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a RODO, to jest na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w celu promocji wydarzenia – 

półkolonii oraz Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce. 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, administrator strony 

internetowej Szkoły, administrator profilu Szkoły na portalu społecznościowym Facebook, pracownicy 

Urzędu Gminy Dopiewo zatrudnieni na stanowisku związanym z promocją Gminy Dopiewo. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do momentu cofnięcia udzielonej 

zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) otrzymania potwierdzenia przetwarzania jego danych osobowych; 

b) dostępu do danych; 

c) otrzymania informacji dodatkowych na temat przetwarzania; 



d) żądania od administratora danych osobowych sprostowania nieprawidłowości w ich danych osobowych, 

które są przechowywane; 

e) uzupełnienia danych osobowych, jeśli są one niepełne; 

f) przenoszenia danych – dotyczy danych osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

oraz w sytuacji, w której podstawą prawną przetwarzania jest wyraźna zgoda lub gdy dane są 

przetwarzane w celu realizacji umowy lub czynności zmierzających do zawarcia umowy; 

g) sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego lub w sytuacji, gdy podstawą 

prawną do przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez 

administratora; 

h) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) dotyczących użytkownika w sytuacjach: 

• Kiedy dane nie są już potrzebne w związku z celem, dla którego zostały pierwotnie zebrane lub 

przetwarzane, 

• Gdy osoba, której dane dotyczą wycofa wyrażoną zgodę, 

• W przypadku, gdy dane są w inny sposób przetwarzane niezgodnie z prawem; 

i) cofnięcia wyrażonej zgody – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

j) ograniczenia przetwarzania danych; 

k) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z 

wyjątkiem danych umieszczonych na portalu społecznościowym Facebook (regulamin https://pl-

pl.facebook.com/legal/terms). 

 

Miejscowość, data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego:  

 

 

……………………………………………………………………….………. 

 


