
 Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku 

 

Zgoda na publikację wizerunku dziecka 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

……………………………………………………………………… 

         (Imię i nazwisko dziecka) 

 
(Imię, nazwisko, data urodzenia, umiejętności, zainteresowania, wizerunek) dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji konkursów, turniejów, uroczystości szkolnych/internackich i projektów oraz akcji 
promocyjnych Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku. Wyżej wymienione 
dane zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSKŚiA oraz profilu ZSKŚiA w serwisie 
społecznościowym Facebook. Niniejsze oświadczenie jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

 

Obowiązek informacyjny: 

1) W sprawach związanych z danymi osobowymi może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, adres e-mail: malczyk@togatus.pl  

2) Administratorem podanych przez Panią/Pana danych będzie Zespół Szkół Kształtowania 
Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 23 

3) W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z nami pod adresem  
e-mail: zsksia1@wp.pl  

4) Dane Pani/Pana dziecka (imię, nazwisko, telefon, data urodzenia, umiejętności zainteresowania, 
wizerunek) będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursów, 
turniejów, uroczystości szkolnych/internackich i projektów oraz akcji promocyjnych. 

5) Podstawą przetwarzania przez nas danych Pani/Pana dziecka jest zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzielona zgodę po prostu pisząc 
do nas wiadomość lub osobiście informując osoby koordynujące konkursy, turnieje, uroczystości 
szkolne/internackie i projekty oraz akcje promocyjne. 

6) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe Pani/Pana 
dziecka mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami 
danych mogą być:  
- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich      
  przepisów prawa, 
- podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie  
  zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty 

przetwarzające). 
7) Dane Pani/Pana dziecka będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będą trwały konkursy, 

turnieje, uroczystości szkolne/internackie i projekty oraz akcje promocyjne. 
8)  W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia 

zakresu, w którym dane będą przetwarzamy. 
9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalny 

Inspektor Danych Osobowych), co do przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka. 
10) Podanie danych osobowych Pani/Pana dziecka jest nieobowiązkowe. 
11) Dane Pani/Pana nie będą przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację 
prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobne doniosłe skutki.  

 

 
…………………………………………………. …………………………………………………. 

        (miejsce i data wyrażenia zgody)                                                        (podpis osoby wyrażającej zgodę) 
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