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WZORY ZGÓD OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE 

1. ZGODA PRACOWNIKA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany: 
 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na wewnętrznych materiałach. 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na stronie FACEBOOK. 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na stronie internetowej. 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na tablicach ze stanowiskami. 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć w stopkach służbowych maili. 

Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na plakatach. 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na ulotkach. 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na umieszczenie mojego zdjęcia na identyfikatorze. 

przez Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu, z siedzibą: w Darzlubiu ul. Pucka 74,84-100 

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu, ul. Pucka 74, 84-100 
Darzlubie 

Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych 

e-mail: sp_darzlubie_ iod@darzlubie.eu 

Celem przetwarzania jest Promocja szkoły/przedszkola. 

Podstawą przetwarzania jest Zgoda osoby, której dane dotyczą 

Odbiorcami danych osobowych są Wszyscy, ponieważ wizerunek będzie podany do publicznej wiadomości 

Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozwiązania umowy o pracę lub do dnia wycofania się ze zgody. 

Ze zgody mogę wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora. Wycofanie się ze zgody 
wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania mojego wizerunku przez administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem 
wizerunku z materiałów wewnętrznych, FACEBOOK, strony internetowej, tablic ze stanowiskami, identyfikatora oraz stopek 
służbowych maili. Nie będzie możliwe zebrać plakatów oraz ulotek, które zostały upublicznione. 

Mam prawo do: ochrony danych osobowych; wyrażenia i cofnięcia zgody; informacji; dostępu do danych; sprostowania danych; 
bycia zapomnianym; ograniczenia przetwarzania; powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych; 
niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych; kontaktu z IOD; odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową 
oraz wniesienia skargi do PUODO. 

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracownika nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator 
nie profiluje danych osobowych. 

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, 
wyrazi na to zgodę. 

Imię Nazwisko Data Podpis pracownika 
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2. ZGODA EMERYTA/RENCISTY NA WYKORZYSTANIE E-MAILA, TELEFONU, KONTA 
BANKOWEGO 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany: 
 

Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu przekazywania mi informacji drogą 
elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres e-mail) 

Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego numeru telefonu 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (numer telefonu) 

Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody na przekazanie do ZOPO w Pucku oraz przetwarzanie przez ZOPO mojego numeru 
konta bankowego w celu wpłacania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz ZFŚS.  
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(numer konta bankowego) 

 
przez  Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu z siedzibą w Darzlubiu, ul. Pucka 74,84-100 

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu, ul. Pucka 74, 84-100 
Darzlubie 

Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych 

e-mail : sp_darzlubie_iod@darzlubie.eu 

Celem przetwarzania jest Realizacja zadań byłego pracodawcy w zakresie świadczeń w ramach pomocy 
zdrowotnej oraz ZFŚS 

Podstawą przetwarzania jest  Zgoda osoby, której dane dotyczą. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela. 
Regulamin Udzielania Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli. Ustawa z dnia 4 marca 1994 
r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Regulamin Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. 

Odbiorcami danych osobowych są ZOPO oraz wskazany przeze mnie bank (w zakresie konta bankowego). Urząd skarbowy. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat i 3 m-ce od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym nastąpiła wypłata 
świadczenia. W zakresie danych, na które została wyrażona zgoda, do dnia wycofania się ze zgody. 

Ze zgody mogę wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora. Wycofanie się ze zgody 
wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania moich danych. 

Mam prawo do: ochrony danych osobowych; wyrażenia i cofnięcia zgody; informacji; dostępu do danych; sprostowania danych; 
bycia zapomnianym; ograniczenia przetwarzania; powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych; 
niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych; kontaktu z IOD; odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową 
oraz wniesienia skargi do PUODO. 

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje 
danych osobowych. 

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wymaganych we wniosku o świadczenie uniemożliwi 
przyznanie świadczenia. 

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, 
wyrazi na to zgodę. 

Imię Nazwisko Data Podpis emeryta/rencisty 
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3. ZGODA EMERYTA / RENCISTY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany: 
 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na wewnętrznych materiałach. 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na stronie FACEBOOK. 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na stronie internetowej. 

Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na plakatach. 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na ulotkach. 

przez Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu z siedzibą w Darzlubiu, ul. Pucka 74,84-100 

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu, ul. Pucka 74, 84-100 
Darzlubie 

Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych 

e-mail: sp_darzlubie_iod@darzlubie.eu 

Celem przetwarzania jest Promocja szkoły/przedszkola. 

Podstawą przetwarzania jest Zgoda osoby, której dane dotyczą 

Odbiorcami danych osobowych są Wszyscy, ponieważ wizerunek będzie podany do publicznej wiadomości 

Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania się ze zgody. 

Ze zgody mogę wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora. Wycofanie się ze zgody 
wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania mojego wizerunku przez administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem 
wizerunku z materiałów wewnętrznych, FACEBOOK, strony internetowej, tablic ze stanowiskami, identyfikatora oraz stopek służbowych 
maili. Nie będzie możliwe zebrać plakatów oraz ulotek, które zostały upublicznione. 

Mam prawo do: ochrony danych osobowych; wyrażenia i cofnięcia zgody; informacji; dostępu do danych; sprostowania danych; 
bycia zapomnianym; ograniczenia przetwarzania; powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych; 
niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych; kontaktu z IOD; odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową 
oraz wniesienia skargi do PUODO. 

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracownika nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator 
nie profiluje danych osobowych. 

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, 
wyrazi na to zgodę. 

Imię Nazwisko Data Podpis emeryta/rencisty 
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4. ZGODA KANDYDATA DO PRACY 

OŚWIADCZENIE 
☐wyrażam zgodę ☐nie wyrażam zgody na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych innych niż wymagane  

w Art. 221Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

☐wyrażam zgodę ☐nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyszłymi rekrutacjami. 

 
przez Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu z siedzibą w Darzlubiu, ul. Pucka 74,84-100 

 

Zostałam/em poinformowany na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 

Administratorem danych osobowych 
jest 

Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu, ul. Pucka 74, 84-100 
Darzlubie 

Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych 

e-mail : sp_darzlubie_iod@darzlubie.eu 

Celem przetwarzania jest Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie tego i przyszłych procesów rekrutacji 

Podstawą przetwarzania jest Zgoda osoby, której dane dotyczą 

Prawnie uzasadniony cel Brak 

Odbiorcami danych osobowych są Brak 

Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Moje dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok .   

Mam prawo do: ochrony danych osobowych; wyrażenia i cofnięcia zgody; informacji; dostępu do danych; sprostowania danych; 
bycia zapomnianym; ograniczenia przetwarzania; powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych; 
niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych; kontaktu z IOD; odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową  
oraz wniesienia skargi do PUODO. 

Każda osoba, której dane dotyczą w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu 
internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak 
możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. 

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
Administrator nie profiluje danych osobowych. 

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, 
wyrazi na to zgodę. 

Imię Nazwisko Data Podpis kandydata do pracy 
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5. ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA 

OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisany: 
 

Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na szkolnej stronie FACEBOOK. 

Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na szkolnej stronie internetowej. 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na szkolnych tablicach ogłoszeń. 

Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na plakatach szkolnych. 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na szkolnych ulotkach i broszurach. 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na szkolnej tablicyabsolwentów. 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka w kronice szkolnej. 

 

Zgoda dotyczy zdjęć ifilmów, na których zarejestrowany jest wizerunek mniej niż 4 osób (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgody nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół 

całości, takiej jak zgromadzenie, publiczna impreza, itp.). 

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

przez Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu z siedzibą w Darzlubiu, ul. Pucka 74,84-100 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu, ul. Pucka 74, 84-100 
Darzlubie 

Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych 

e-mail :sp_darzlubie_iod@darzlubie.eu 

Celem przetwarzania jest Promocja szkoły/przedszkola. 

Podstawą przetwarzania jest Zgoda osoby, której dane dotyczą 

Odbiorcami danych osobowych są Wszyscy, ponieważ wizerunek będzie podany do publicznej wiadomości 

Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane do dnia wycofania się ze zgody. 

Ze zgody można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora. Wycofanie się ze 
zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania wizerunku mojego dziecka przez administratora od dnia złożenia wycofania, 
usunięciem wizerunku z materiałów wewnętrznych, FACEBOOK, strony internetowej, tablic ogłoszeń, tablicy absolwentów. Nie będzie 
możliwe zebrać plakatów oraz ulotek, które zostały upublicznione. 

Mam prawo do: ochrony danych osobowych; wyrażenia i cofnięcia zgody; informacji; dostępu do danych; sprostowania danych; 
bycia zapomnianym; ograniczenia przetwarzania; powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych; 
niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych; kontaktu z IOD; odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową 
oraz wniesienia skargi do PUODO. 

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje 
danych osobowych. 

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, 
wyrazi na to zgodę. 

Imię opiekuna prawnego Nazwisko opiekuna prawnego Data Podpis opiekuna prawnego 
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6. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH DZIECKA Z POZA NASZEJ SZKOŁY – KONKURS 

OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisany: 
 

Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, oddziału, nazwy szkoły i wizerunku) 
mojego dziecka w celu związanym z jego udziałem w konkursie NAZWA KONKURSU organizowanym przez Szkołę Podstawową im. 
Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu 

Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, oddziału, nazwy szkoły i wizerunku) 
mojego dziecka na tablicach informacyjnych Szkoły Podstawowej w Darzlubiu w związku z jego udziałem w konkursie NAZWA KONKURSU 

Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, oddziału, nazwy szkoły i wizerunku) 
mojego dziecka na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Darzlubiu w związku z jego udziałem w konkursie NAZWA KONKURSU 

Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, oddziału, nazwy szkoły i wizerunku) 
mojego dziecka na stronie serwisu Facebook Szkoły Podstawowej w  Darzlubiu w związku z jego udziałem w konkursie NAZWA KONKURSU 

Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, oddziału, nazwy szkoły i wizerunku) 
mojego dziecka w publikacjach Szkoły Podstawowej w  Darzlubiu(np. Kronika Szkoły) w związku z jego udziałem w konkursie NAZWA 
KONKURSU 

 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 
 (imię, nazwisko, oddział, nazwa szkoły dziecka) 

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu., 84-100 Darzlubie, ul. 
Pucka 74(jeśli jest więcej niż jeden administrator to podajemy tu wszystkich, niezbędne 
jest też zawarcie umowy współadministrowania) 

Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych 

e-mail : sp_darzlubie_iod@darzlubie.eu 

Celem przetwarzania jest  realizacja konkursu dla uczniów oraz promocja autorów prac nagrodzonych  
i wyróżnionych. 

Podstawą przetwarzania jest Zgoda osoby, której dane dotyczą 

Odbiorcami danych osobowych są Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane 
osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w 
ramach świadczenia usług dla administratora. Wszyscy, ponieważ wizerunek będzie 
podany do publicznej wiadomości. 

Dane osobowe autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych mogą być upublicznione na tablicach informacyjnych Szkoły Podstawowej 
w Darzlubiu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Darzlubiu, na stronie serwisu Facebook Szkoły Podstawowej w 
Darzlubiu, w publikacjach Szkoły Podstawowej w Darzlubiu. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane do końca danego roku szkolnego, w którym  zakończył się  konkurs lub do momentu wycofania 
się ze zgody. 

Ze zgody można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora. Konsekwencją 
wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie, a w przypadku cofnięcia zgody na upublicznienie – brak 
możliwości upubliczniania prac nagrodzonych i wyróżnionych (prace nagrodzone i wyróżnione zostaną usunięte ze strony internetowej 
Szkoły Podstawowej w Darzlubiu, ze stron serwisu Facebook Szkoły Podstawowej w Darzlubiu i tablic informacyjnych Szkoły 
Podstawowej w Darzlubiu. 

Uczestnik konkursu ma prawo do: ochrony danych osobowych; wyrażenia i cofnięcia zgody; informacji; dostępu do danych; 
sprostowania danych; bycia zapomnianym; ograniczenia przetwarzania ;powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu 
przetwarzania danych ;niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych; kontaktu z IOD; odszkodowania za szkodę 
majątkową lub niemajątkową oraz wniesienia skargi do PUODO. 

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje 
danych osobowych. 

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji konkursu. 

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, 
wyrazi na to zgodę. 

Imię opiekuna prawnego Nazwisko opiekuna prawnego Data Podpis opiekuna prawnego 
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7. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OPIEKUNA GRUPY Z POZA NASZEJ SZKOŁY – 
KONKURS 

OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisany: 

Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, nazwy szkoły i wizerunku)  
w celu związanym z moim udziałem, w charakterze opiekuna grupy, w konkursie NAZWA KONKURSU organizowanym przez Szkołę 
Podstawową w Darzlubiu 

Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, nazwy szkoły i wizerunku)  
na tablicach informacyjnych Szkoły Podstawowej w Darzlubiu w związku z moim udziałem, w charakterze opiekuna grupy, w konkursie 
NAZWA KONKURSU 

Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, nazwy szkoły i wizerunku) 
 na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w  Darzlubiu w związku z moim udziałem, w charakterze opiekuna grupy, w konkursie NAZWA 
KONKURSU 

Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, nazwy szkoły i wizerunku)  
na stronie serwisu Facebook Szkoły Podstawowej w Darzlubiu w związku z moim udziałem, w charakterze opiekuna grupy, w konkursie 
NAZWA KONKURSU 

Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, nazwy szkoły i wizerunku)  
w publikacjach Szkoły Podstawowej w Darzlubiu (np.Kronika Szkoły) w związku z moim udziałem, w charakterze opiekuna grupy, w 
konkursie NAZWA KONKURSU 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                  (imię, nazwisko, nazwa szkoły nauczyciela-opiekuna grupy) 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu z siedzibą w Darzlubiu, 
ul. Pucka 74,84-100 

Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych 

e-mail: sp_darzlubie_iod@darzlubie.eu 

Celem przetwarzania jest  realizacja konkursu dla uczniów oraz promocja autorów prac nagrodzonych  
i wyróżnionych. 

Podstawą przetwarzania jest Zgoda osoby, której dane dotyczą 

Odbiorcami danych osobowych są Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane 
osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w 
ramach świadczenia usług dla administratora. Wszyscy, ponieważ wizerunek będzie 
podany do publicznej wiadomości. 

Dane osobowe autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz ich opiekunów mogą być upublicznione na tablicach informacyjnych 
Szkoły Podstawowej w Darzlubiu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Darzlubiu , na stronie serwisu Facebook 
SzkołyPodstawowej w Darzlubiu ,  
w publikacjach Szkoły Podstawowej w Darzlubiu. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane  do końca roku szkolnego w którym zakończył się o konkurs lub do momentu wycofania się ze 
zgody. 

Ze zgody można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora. Konsekwencją 
wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie, a w przypadku cofnięcia zgody na upublicznienie – brak 
możliwości upubliczniania prac nagrodzonych i wyróżnionych (prace nagrodzone i wyróżnione zostaną usunięte ze strony internetowej 
Szkoły Podstawowej w Darzlubiu, ze stron serwisu Facebook Szkoły Podstawowej w Darzlubiu i tablic informacyjnych Szkoły 
Podstawowej w Darzlubiu. 

Mam prawo do: ochrony danych osobowych; wyrażenia i cofnięcia zgody ;informacji; dostępu do danych; sprostowania danych; 
bycia zapomnianym; ograniczenia przetwarzania; powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych; 
niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych; kontaktu z IOD; odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową 
oraz wniesienia skargi do PUODO. 

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje 
danych osobowych. 

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji konkursu. 

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, 
wyrazi na to zgodę. 

Imię opiekuna grupy Nazwisko opiekuna grupy Data Podpis opiekuna grupy 

 
 

   

 


