
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę/nie  wyrażam  zgody*  na  umieszczanie
danych osobowych mojego dziecka/moich danych osobowych* w postaci
wizerunku   zarejestrowanego   na   zdjęciach    podczas  wypoczynku
organizowanego  przez  Szkołę  Młodzieżowy  Dom  Kultury  z  siedzibą  w
Oświęcimiu w celu promocji działań placówki:

1. na stronie internetowej MDK, *
2. na facebookowym fanpage’u MDK, *
3. na  tablicach/w  gablotach  na  terenie  placówki  *

* niepotrzebne skreślić
Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana z
zachowaniem formy pisemnej.

.....................................     .................................................................
(data)     (podpis rodziców uczestnika wypoczynku)

Administratorem danych osobowych uczestników zajęć organizowanych
przez MDK w Oświęcimiu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu z
siedzibą:  32-600  Oświęcim,  ul. Olszewskiego  1.  Administrator  prowadzi
operacje przetwarzania danych osobowych uczestników konkursów.
Dane kontaktowe Administratora: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować  poprzez  e-mail:  iod@powiat.oswiecim.pl.  Z  inspektorem
ochrony  danych  można  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach
dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw
związanych z przetwarzaniem danych.

Dane  osobowe  uzyskane  przy  organizacji  zajęć  dla  dzieci  
i  młodzieży  są  przetwarzane  w  zakresie  minimalnym  na  podstawie
aktualnych  przepisów  prawa  oraz  wykorzystywane  w  następujących
celach:  przygotowania  półkolonii,  realizacji  półkolonii,  wykonania
ciążących  na  Administratorze  danych  obowiązków  prawnych,  promocji
półkolonii oraz archiwizacji. 

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich  danych  osobowych  (wizerunek)  oraz  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO
(przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego
ciążącego na administratorze) w związku z art. 92a do 92t ustawy z dnia 
7  września  1991 r.  o  systemie oświaty  oraz  Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
i  młodzieży.  Dane  nie  będą  udostępniane  podmiotom  zewnętrznym
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą,
jeśli  dane  są  przetwarzane  w  oparciu  o  wyrażoną  zgodę
(wizerunek);

 przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku
(w  tym  dokumentów  potwierdzających  kwalifikacje  kadry  oraz
niekaralność  kierownika  i  wychowawców  wypoczynku  –
zgłoszenie i dokumentacja wypoczynku) – art. 92h ust. 4 ustawy 
o systemie oświaty

 przez  okres  5  lat  od  dnia  zakończenia  wypoczynku  –  karta
wypoczynku (art. 92h ust. 5 ustawy o systemie oświaty)

mailto:iod@powiat.oswiecim.pl


Dostęp  do  danych  będą  miały  osoby  pracujące  i  współpracujące  
z Administratorem danych w zakresie realizacji  na Państwa rzecz usług
oraz  podmioty  realizujące  usługi  prawno-finansowe  na  rzecz
Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy
powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami
prawa  mogą  zostać  ujawnione  poprzez  przesłanie  uprawnionym
podmiotom.

Informujemy,  że  przysługują  Państwu  następujące  prawa  dotyczące
danych osobowych:

 dostępu  do  danych  osobowych,  tj.  uzyskania  informacji,  czy
Administrator przetwarza Państwa dane,  a jeśli  tak,  to w jakim
zakresie,

 sprostowania  danych  osobowych,  w  przypadku,  gdy  Państwa
zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

 ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania
danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania
dalszych operacji na danych, 

 usunięcia danych, o ile przepis prawa nie obliguje Administratora
do dalszego ich przetwarzania,

 przeniesienia  danych  osobowych,  tj.  przesłania  danych  innemu
administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa,

 prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie,  gdy
przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę - 
z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,

  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych  
na  potrzeby  marketingu  bezpośredniego  oraz  z  przyczyn
związanych z Państwa szczególną sytuacją,

 wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem
przetwarzanie  danych osobowych przez Administratora odbywa

się  z  naruszeniem  prawa  pod  adresem:  ul.  Stawki  2,  00-193
Warszawa.
W  celu  realizacji  wymienionych  praw  należy  złożyć  pisemny
wniosek z wybranym żądaniem.

Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,
w tym również profilowane.

Oświadczam,  że  zostałem  zapoznany/zostałam  zapoznana  z  zasadami
przetwarzania danych osobowych.

..................................... .............................................................................
(data) (podpis rodziców uczestnika wypoczynku)


