Klauzula informacyjna przy wyrażaniu zgody przez rodzica/ opiekuna prawnego
Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 w Warszawie ul. Weterynaryjna 3
Inspektor ochrony danych:
Zewnętrzny – zatrudniony przez Organ prowadzący szkołę – Biuro Edukacji m.st. Warszawy
Celem przetwarzania danych jest:
1. promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez
upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.
2. udział ucznia w projekcie edukacyjnym, wycieczce edukacyjnej i konkursie międzyszkolnym oraz umieszczanie
wyników konkursów i projektów podczas promowania działań szkoły.
3. udział w zajęciach religii i wychowania do życia w rodzinie
4. zapewnienie opieki medycznej i profilaktycznej na terenie szkoły.
Podstawa prawna przetwarzania:
1. zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) Rozporządzeniem
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 wydanymi na
jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r „Prawo Oświatowe” (Dz.U.z 2017 r. poz. 59).
Zebrane dane będą przechowywane do: momentu ustania potrzeby realizowania celów określonych w pkt 1- 4
Zebrane dane mogą być przekazywane:
ad 1. na stronę internetową szkoły, oraz podmiotom zajmującym się promowaniem Szkoły zgodnie z umową, jednostkom
organizującym konkursy zgodnie z umową.
ad 2. jednostkom służby zdrowia
Dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

……………………………………………………..
data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka
Po zapoznaniu się i dobrowolnym podpisaniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych mojego dziecka wyrażam zgodę na :

publikację wizerunku mojego dziecka w postaci: zdjęć, filmów, prezentacji
multimedialnych itp., w materiałach dotyczących życia szkoły oraz prezentacji
szkoły w środowisku.
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(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880)

publikację wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć w szkolnych kronikach
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880)

udział mojego dziecka w międzyszkolnych konkursach, projektach, zawodach
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650)

udział mojego dziecka w szkolnych wycieczkach edukacyjnych
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650)

udział dziecka w lekcjach religii
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 155, z 1993 z póź zm.)

udział w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści
dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny,
życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 395) z póź zm.)

przeprowadzanie kontrolnych badań higienicznych przez pielęgniarkę szkolną
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 130, poz. 1196).

*niepotrzebne skreślić
……………………………………………………..
data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

