
                                                                    Załącznik nr 1a do Polityki Ochrony Danych Osobowych  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych   

Na podstawie art. 6 ust. 1 ( oraz/lub art. 9 ust. 2a) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 

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

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*                                   

na przetwarzanie przez Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu ul. E. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl niżej 

wymienionych moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka/ danych osobowych dziecka, 

którego jestem opiekunem prawnym*: 

a) zamieszczanie imienia i nazwiska ucznia w celu informowania o osiągnięciach na stronie internetowej 

Szkoły, wywieszanych w tablicach szkolnych, w innych miejscach ogólnie dostępnych; 

b) na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku w celach statutowych, promocyjnych i informacyjnych 

szkoły; 

c) przekazywania danych osobowych ucznia  (imię, nazwisko, klasa, numer pesel ucznia) organizatorom 

wycieczek szkolnych oraz ubezpieczycielom w celu dodatkowego ubezpieczenia ucznia na czas 

wycieczki; 

d) udostępniania imienia i nazwiska ucznia, klasy innym szkołom, instytucjom, podmiotom, 

stowarzyszeniom w celu uczestnictwa ucznia w konkursach, olimpiadach itp. 

e) Inne: (należy wymienić): --- 

……………………………………………………………………………………….. 

                           Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę   

 

Dopełnienie przez Administratora obowiązku informacyjnego 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

Administrator (Dyrektor Szkoły) informuję Panią/Pana, że: 

1. Administratorem  przetwarzającym  Pani(a)  dane  osobowe  jest  Dyrektor  Zespołu  Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu z siedzibą                    

ul. E. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl. 

2. W szkole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Pani Marlena Galas, z którą można się kontaktować mailowo: 

iod@powiatnowotomyski.pl, telefonicznie 614426705 lub listownie na podany wyżej adres. 

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

celu i w zakresie określonym w treści przedmiotowej zgody przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych. 

4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych mogą być 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. 

5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące. 

7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

9. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

11. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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