
Załącznik   

do karty zgłoszenia uczestników  

AKADEMII STASZICA 

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW ORAZ 

DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKADEMII STASZICA  w roku szkolnym 2019/2020 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że : 

I  

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica ul. Oporowska 7 99-300 Kutno  

reprezentowany przez Dyrektora szkoły 

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się: 

- pod adresem korespondencyjnym: Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica ul. Oporowska 7     99-300 Kutno 

- telefonicznie: (24) 254 23 97 

- pod adresem poczty elektronicznej: zs1_kutno@interia.pl 

II 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych  z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: 

iodo@iodo.kutno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora 
 Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

                                                                                            III 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH 

Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz dane osobowe dzieci w zakresie imienia i nazwiska, klasy, nazwy i 

adresu palcówki  oraz  wizerunku dziecka przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażenie zgody w celu 

umożliwienia udziału dziecka w Akademii STASZICA;  

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci biorących udział w warsztatach edukacyjnych  przechowywane będą przez 

okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu względnie do momentu odwołania wyrażonej zgody;  
IV 

ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów 

prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz 

podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji 

zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;  
 

V 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ 

 1.  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:  

   1)  dostępu  — uzyskania  od administratora potwierdzenia, czy  przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są 

        przetwarzane, jest ona  uprawniona do uzyskania dostępu  do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach 

        przetwarzania, kategoriach  danych osobowych,   odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną 

        ujawnione, o okresie przechowywania   danych  lub o kryteriach ich ustalania, o  prawie do żądania sprostowania, usunięcia 

        lub ograniczenia  przetwarzania danych osobowych  przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia 

        sprzeciwu wobec  takiego przetwarzania (art. 15  RODO);  

   2)  do  sprostowania  — żądania  sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,  lub uzupełnienia 

        niekompletnych   danych (art. 16 RODO);  

   3)  do  usunięcia  danych — żądania usunięcia jej danych osobowych,  jeżeli administrator nie ma  już podstawy prawnej do 

        ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);  

   4)  do cofnięcia zgody - W przypadku, gdy przetwarzanie  osobowych odbywa się na podstawie art.  6 ust. 1 lit. a)  RODO,  

        mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Aby skorzystać z wyżej  wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna  skontaktować  się, wykorzystując podane 

dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować  go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać. 

Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym  dane nie będą 

podlegały profilowaniu. 

Państwa dane osobowe  poza danymi umieszczanymi na facebook nie beędą przekazywane do państw trzecich spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane umieszczane na Facebooku  trafiają do USA. 

VI 

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest  

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można  

kontaktować  się w następujący sposób:  

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;  

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/ p/kontakt;  

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00. 

mailto:iodo@iodo.kutno.pl


 
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych  

na udział dziecka w AKADEMII STASZICA 

 organizowanego przez Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie,                       

ul. Oporowska 7 w roku szkolnym 2019/2020 

Ja, rodzic/opiekun prawny 

ucznia:……………………..……………………………………………………………………   

                                                         (imię, nazwisko uczestnika konkursu)        
Ucznia klasy: ………………. szkoły: ……………………..…………………………………                                       

w …………………………………………………………………………                                                    

Oświadczam, iż wyrażam/ nie wyrażam*  zgody na udział mojego dziecka w AKADEMII STASZICA 

…………………….………                …………………………………….. 
(miejscowość, data)                      (czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna) 

oraz 

 - wyrażam / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych zgłoszeniem 

do udziału  w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych. 

- wyrażam / nie wyrażam* zgody na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji i celów 

promocyjnych warsztatów edukacyjnych  na stronach internetowych szkoły, która organizuje warsztaty, w gablotach 

szkolnych, lokalnych mediach.  

- wyrażam / nie wyrażam*  zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia i nazwiska, 

klasy, nazwy i adresu palcówki) przez organizatora tj. Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica ul. Oporowska 7  99-300 Kutno 

na  stronach internetowych szkoły, która organizuje warsztaty edukacyjne, w gablotach szkolnych, lokalnych mediach  

- wyrażam / nie wyrażam*  zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka na portalu facebook oraz 
oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Profil na portalu Facebook o nazwie  Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie,           

  ul. Oporowska 7 99-300 Kutno nie jest oficjalną stroną Zespołu Szkół, a jedynie profilem społeczności szkolnej. 

2. Wyłącznymi administratorami profilu Facebook  są nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie,        

ul. Oporowska 7 99-300 Kutno i tylko oni mają możliwość publikowania informacji i zdjęć dotyczących danej osoby. 

1. Administratorem danych portalu Facebook jest:              

Facebook Ireland Ltd. 

4 Grand Canal Square 

Grand Canal Harbour 

Dublin 2 Irlandia 

3. Dane umieszczane na Facebooku  trafiają do USA. 

4. W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA  

(publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informuje, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności 

UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO:   Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywA 

Zgodnie z art.24 u.o.d.o: 
Zostałem/am poinformowany/a przysługuje mi prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia 

swoich danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 

momentu wycofania wyrażonej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i niezbędne do publikacji wizerunku przez 

administratora.  

*Niewłaściwe skreślić                                               

Podstawa prawna:  

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) 

Art. 81. ust.1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.     W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie 

nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 

Ustawa  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) : art. 23, 24 oraz art. 47 ust.3 pkt 1  

Zgodę wyrażam dobrowolnie i świadomie. 

Zostałem poinformowany/a o prawie do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

*Nie potrzebne skreślić 

……………………………    ………………………………………… 

      (miejscowość, data)           (czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna)  



 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 

AKADEMII STASZICA 

 

Do warsztatów edukacyjnych AKADEMIA STASZICA  zgłaszamy następujących uczniów : 

 
Lp. Imię i nazwisko Klasa 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    



23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

 

 

Nazwa i adres szkoły : 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

Telefon kontaktowy do szkoły : ...................................................................... 

 

Opiekun/Opiekunowie : 

................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

................................................................................................................... 
(telefon kontaktowy do opiekuna) 

 

 

 

 

................................................................................................ 

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

 

 

Wypełnioną kartę oraz zgody rodziców/opiekunów należy przesłać na adres: Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica,   ul. Oporowska 7,                                

99-300 Kutno 

 


