
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

 

 

……………………………………………….. 
(Nazwa organizatora/administratora danych) 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………….…. wyrażam zgodę na przetwarzanie  

 

danych mojego dziecka ………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka)  

  

tj. wizerunku, imienia i nazwiska, przez Zespół szkół Licealnych i Technicznych                           

im. Ziemi Tucholskiej z siedzibą w Tucholi przy ul. Świeckiej 89a w celu promocji osiągnięć 

dziecka i organizowanych wydarzeń w mediach społecznościowych, stronie internetowej 

szkoły oraz gazetce ściennej. Dane mogą być również udostępniane lokalnym mediom. 

Jednocześnie zgadzam się na umieszczenie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka      

w w/w miejscach na podstawie art.81 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r., poz. 1062 ze zm.).  

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę 

przez pisemne oświadczenie dostarczone do sekretariatu szkoły. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                                     
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi 

Tucholskiej z siedzibą w Tucholi przy ul. Świeckiej 89a. 

2. inspektorem ochrony danych w Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej                      

w Tucholi jest Pan Tomasz Jutrowski, kontakt pod adresem e-mail inspektor.rodo@wp.pl lub 

telefonicznie pod numer tel. 500438300. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji osiągnięć dziecka i organizowanych 

wydarzeń w mediach społecznościowych szkoły, stronie internetowej szkoły oraz gazetce ściennej na 

podstawie art. 6 ust 1 pkt a.  

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy szkoły, goście szkoły, 

uczestniczy wydarzenia, a także użytkownicy w/w mediów; dane mogą być również udostępniane 
lokalnym mediom. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. 

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

8.  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne; jednak konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości prezentowania osiągnięć Pana/Pani dziecka związanych z 
organizowanymi wydarzeniami w mediach społecznościowych, stronie internetowej i gazetkach 

ściennych. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 

                                                                                         

…………………………………………………. 
                                                                                                                   (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 


