Cultural Heritage Explorers And Presenters TRIPPS
2020-1-IT02-KA229-079431_5
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach, Ołpiny 451, 38-247 Ołpiny

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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
□ Wyrażam zgodę*

□ Nie wyrażam zgody*

na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Publiczną Szkołę Podstawową
im. ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach, Ołpiny 451, 38-247 Ołpiny jako administratora danych
osobowych w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w związku
uczestnictwem Szkoły w projekcie „Cultural Heritage Explorers And Presenters TRIPPS”, w ramach
programu ERASMUS+, nr umowy 2020-1-IT02-KA229-079431_5. Dane osobowe podlegają
przetwarzaniu zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz.
650), Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361),
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
Administrator Danych Osobowych informuje, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym
momencie wycofać zgodę poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy:
olpiny@op.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
……………………………………………………………………….. Podpis i data………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

(data i podpis rodzica)

* - Właściwe zaznaczyć X
Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. prał. Jana
Ślęzaka w Ołpinach, Ołpiny 451, 38-247 Ołpiny reprezentowana przez Dyrektora szkoły, email: olpiny@op.pl zwany dalej Administratorem; oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z
siedzibą w Warszawie. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Barbara Niziołek, e-mail: olpiny@op.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu prawidłowej realizacji zadań w projekcie
„Cultural Heritage Explorers And Presenters TRIPPS” w ramach programu ERASMUS+, nr
umowy 2020-1-IT02-KA229-079431_5.
4. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przekazywane do kraju trzeciego, tj. Turcji tylko w związku z realizacją
zadań wynikających z projektu a wszczególności w celu zrealizowania planowych wyjazdów
edukacyjnych do tego kraju.
Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Akcja KA229. Treści samego
projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja
Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.
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6. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami zgodnie
z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2) przenoszenia danych,
3) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich
podania.
11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: PUODO ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
Podpis i data: …………………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

na ogólnodostępnych stronach internetowych, stronie internetowej Szkoły oraz szkół partnerskich,
gazetkach ściennych w postaci zdjęć lub krótkometrażowych filmików oraz podpisów prac, które
służą reklamie działań podejmowanych przez Szkołę i mają na celu promocję Szkoły, ww. projektu
oraz mojego dziecka w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym na czas realizacji
projektu ERASMUS+ „Cultural Heritage Explorers And Presenters TRIPPS”nr umowy 2020-1-IT02KA229-079431_5.
Jednocześnie wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na udostępnianie wizerunku mojego dziecka
Urzędowi Gminy w Szerzynach, który jest organem prowadzącym Szkołę.
Zostałam/em poinformowany, że przysługuje mi prawo wycofania zgody na przetwarzanie
wizerunku mojego dziecka w dowolnym momencie.
………………………………………………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE 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;
rozdz. I art. 5, 6, 7, 8, 9.
Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Akcja KA229. Treści samego
projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja
Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.

