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ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE

.........................................................
imię i nazwisko rodzica/opiekuna

.......................................................

.................................................

adres

telefon rodzica/opiekuna

1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki………………………………………………………………
W wycieczce szkolnej/imprezie……………………………………………………………………
Organizowanej przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy
Początek imprezy w miejscowości ……………………. w dniu………………………o godzinie ……………
Przewidywane zakończenie w miejscowości………………………... w dniu……………… o godzinie ……………
UWAGA- jeśli zakończenie imprezy przewidywane jest w godzinach wieczornych lub nocnych to rodzic lub prawny
opiekun zobowiązany jest do osobistego odbioru dziecka.
2.WYRAŻAM / NIE WYRAŻAM (niewłaściwe skreślić) zgodę/dy na przetwarzanie powyższych danych osobowych
przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy w celu udziału mojego dziecka
w w/w wycieczce/imprezie. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania, realizacji i rozliczenia
wycieczki jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym organizowana jest wycieczka. Podanie danych jest
dobrowolne jednak konieczne do uczestnictwa dziecka w w/w wycieczce/wycieczce.
3.WYRAŻAM / NIE WYRAŻAM (niewłaściwe skreślić) zgodę/dy na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka w zakresie jego wizerunku utrwalonego w czasie wycieczki przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy. Wizerunek może zostać wykorzystany do publikacji na stronie
internetowej i być publikowany tam do czasu zakończenia funkcjonowania szkolnej strony internetowej. Wyrażenie
zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymagań 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 ( dalej:
RODO) informujemy:
1.Administratorem danych osobowych jest: Administratorem danych osobowych jest:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy, tel. 338234089, e-mail: sekretariat@radocza.edu.pl w imieniu którego
działa Dyrektor ZSCKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Paweł Boba, adres email: inspektor-danych@boba.com.pl
2.Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
3.Dane osobowe są przetwarzane w zakresie i celu określonym w zgodzie.
4.W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa,
b) podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie w drodze umowy.
5.Dane osobowe przetwarzane będą przez okres określony w powyższych zgodach
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do
danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ,prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych.
7. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8.Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych. Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych administratorowi danych jest dobrowolne.
10.Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
12. Co do zasady Administrator Danych dane osobowe uczniów takie jaki ich wizerunek oraz imię i nazwisko przetwarza również zgodnie z art.6 ust. 1
lit. e RODO co nie wymaga uzyskania zgody od osoby, której dane dotyczą lub jej rodziców/opiekunów prawnych. Należy przez to rozumieć, iż
przetwarzanie danych osobowych polegające na wyróżnianiu uczniów za osiągnięcia szkolne, na uroczystościach szkolnych, wpisy w kronice szkoły,
wymieszenie na gazetkach szkolnych prac plastycznych itp. służy realizacji zadania w interesie publicznym tj., wspierania wychowawczej roli rodziny,
prawa dzieci do wychowania oraz wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej zgodnie art.1 pkt
1, 2 i 3 Ustawy prawo oświatowe. Również zgodnie art. 81 ust. 2 pkt 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191,
1293) bez uzyskania zgody mogą być publikowane na stronie internetowej szkoły wizerunki osób (przedszkolaków, uczniów, rodziców, opiekunów)
znajdujące się na zdjęciach z zabaw szkolnych, wycieczek, uroczystości szkolnych i klasowych, na których sylwetka stanowi jedynie szczegół całości
uwiecznionej na zdjęciu. Gdyby jednak w ocenie rodziców/opiekunów prawnych opisane powyżej przetwarzanie danych w konkretnej sytuacji godziło w
dobro dziecka, rodzice/opiekunowie prawni mogą skorzystać z unormowań art. 21 ust. 1 RODO regulującego prawo do sprzeciwu z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją takiej osoby.

.............................................
data

..................................................................
podpis rodziców/opiekunów

