Łękińsko, dnia …………….….………………..
………………………..……………………………….…..………….
(imię i nazwisko rodzica, prawnego opiekuna)
………………………………………………………………….………..
(adres zamieszkania)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 (dla danych wrażliwych) ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej
wymienionych danych osobowych mojego dziecka:
…………………………………………………………………… w celach związanych z organizacją półkolonii zimowych 2017 r.
(imię i nazwisko dziecka)
Zgoda udzielona jest tylko na przetwarzanie danych podawanych dobrowolnie, w szczególności
na ich udostępnienie w podanym niżej zakresie:
LP. ZAKRES DANYCH

CEL PRZETWARZANIA

ODBIORCY LUB
KATEGORIE
ODBIORCÓW DANYCH

ZGODA

1.

Imię, nazwisko, data
urodzenia, PESEL

Ubezpieczenie grupowe

Firmy ubezpieczeniowe
(dane każdorazowo w
polisach)

TAK/NIE

2.

Wizerunek

Publikowanie na szkolnej stronie
WWW wizerunku uczestników
półkolonii, gazecie lokalnej

Dane będą publicznie
dostępne

TAK/NIE

3.

Stan zdrowia, stosowana Zapewnienie bezpieczeństwa,
dieta, przyjmowanie
życia i zdrowia dziecka
leków, dawki

Kierownik półkolonii,
wychowawca grupy

TAK/NIE

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku, ul. Szkolna 20,
97-410 Kleszczów.
2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w określonym celu.
3. Dane będą udostępnione wyłącznie odbiorcom, w ściśle określonym celu.
4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania.
5. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
…………………………………………………………………….………..
(data, czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna)
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 666) wyrażam zgodę na
nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka (podopiecznego) zarejestrowany podczas półkolonii zimowych 2017,
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku, oraz w gazecie lokalnej.
…………………………………………………………….…………………
(data, czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna)

