
 

INFORMACJE NA TEMAT DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

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 

informuję, iż  

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego* jest  Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Ryczowie; 34-114 Ryczów, email: zspryczow@gmail.com 

2) Kontakt z inspektorem danych poprzez adres email: iod@spytkowice.net.pl 

3) Dane osobowe Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego* przetwarzane będą w celu realizacji zadań 

wynikających z realizacją konkursu MALARSKIE foto d`RAMY 2022 czyli Żywe Obrazy w obiektywie    

4) Kategoria danych osobowych: dane zwykłe i szczególna kategoria danych (dane wrażliwe); 

5) Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana podopiecznego* będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty świadczące usługi na rzecz 

Szkoły, współorganizatorzy konkursu MALARSKIE foto d`RAMY 2022 czyli Żywe Obrazy w obiektywie, patroni 

medialni i fundatorzy nagród; 

6) Dane osobowe Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego będą przechowywane przez okres realizacji 

zadań związanych z prowadzeniem przez Szkołę działalności  na rzecz konkursu MALARSKIE foto d`RAMY 2022 

czyli Żywe Obrazy w obiektywie    

7) Posiada Pani/ Pan prawo do treści danych osobowych Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego* oraz 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 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 Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego* narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego* jest 

dobrowolne i pomocne do prowadzenia działalności promocyjnej, 

10) Dane osobowe Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego* będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, a także przetwarzane w celach statystycznych. 

      

…………………………,………………………………………………………………….………… 

                                                                Data, miejsce i czytelny podpis rodzica/ów, opiekuna/ów prawnego/ych 

*niepotrzebne skreślić 

mailto:iod@spytkowice.net.pl


 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

I WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

 

W związku z przystąpieniem do konkursu MALARSKIE foto d`RAMY 2022 czyli Żywe Obrazy w 

obiektywie oświadczam/y, iż wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych 

moich/naszych i mojego/naszego dziecka/podopiecznego* przez administratora – Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Ryczowie, 34-115 Ryczów, ul. Szkolna 18, współorganizatorów, patronów medialnych 

Konkursu oraz fundatorów nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, c oraz art. 9 ust. 2 lit. A i lit. H ogólnego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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. 

Dane osobowe i wizerunkowe posłużą promowaniu działań promocyjnych poprzez upowszechnianie 

zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających mój/nasz wizerunek jako element budowania 

pozytywnego wizerunku administratora w przestrzeni publicznej i mediach. 

 

 

 

     …………………, ……………..……………….……………… 

Data, miejsce i czytelny podpis rodzica/ów, opiekuna/ów prawnego/ych 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


