
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka  

w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

 

 

 
Ja/my, niżej podpisany/podpisani rodzice/prawni opiekunowie dziecka oświadczamy, że: 

- wyrażamy / nie wyrażamy zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych mojego/naszego dziecka 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

oraz moich/naszych danych, jako jego rodzica/rodziców/opiekunów prawnych w celu uczestnictwa przez dziecko 

w konkursach organizowanych przez Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle w trakcie cyklu kształcenia w Zespole 

Szkól Miejskich nr 3 w Jaśle w zakresie określonym regulaminem poszczególnych konkursów. 

- wyrażamy / nie wyrażamy zgodę/y na nieodpłatne przetwarzanie wizerunku mojego/naszego dziecka 

zarejestrowanego podczas realizacji konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości organizowanych 

w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle – na stronie internetowej przedszkola/szkoły, w kronice szkolnej, tablicach 

ściennych, folderach i gazetkach szkolnych, prasie, telewizji w celu prezentowania informacji i promocji Zespołu 

Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.  

- wyrażamy / nie wyrażamy zgodę/y na nieodpłatne przetwarzanie mojego/naszego wizerunku zarejestrowanego 

podczas uczestnictwa w uroczystościach organizowanych w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle – na stronie 

internetowej szkoły, w kronice szkolnej, tablicach ściennych, folderach i gazetkach szkolnych, prasie, telewizji w celu 

prezentowania informacji i promocji Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a, iż zgody te mają charakter dobrowolny, a okres jej ważności w przypadku konkursów będzie 

określony w regulaminach konkursów, natomiast w przypadku wizerunku zgoda będzie ważna bezterminowo, do momentu 

cofnięcia zgody. Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego/naszego dziecka oraz moich/naszych jako rodziców/prawnych 

opiekunów może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania, kompozycji, bez 

obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

 

Jasło, dn. …………………………   ……………………………………………………………………………. 
             podpis rodziców/opiekunów prawnych 

INFORMACJA 

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z siedzibą przy ul. Szkolna 38, 38-200 Jasło, kontakt: tel. 13 4465885, e-mail: sp12@zsm3jaslo.pl jako 

Administrator danych informuje, że wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres  

e-mail: iod@zsm3jaslo.pl lub na w/w adres we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody. Państwa dane mogą zostać udostępnione lokalnej prasie oraz mediom. Nie przekażemy Państwa danych poza obszar 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przechowujemy zebrane dane do czasu zrealizowania celów przetwarzania opisanych powyżej, jedynie 

w przypadku wizerunku będziemy przechowywać dane bezterminowo lub do momentu cofnięcia zgody, gdyż wynika to z charakteru 

przetwarzania jakim jest przykładowo prowadzenie kroniki szkolnej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem 

przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak jej wyrażenia w odniesieniu do konkursów 

uniemożliwi uczestnictwo w nich Państwa dzieci. Brak Państwa zgody na przetwarzanie wizerunku nie będzie skutkował żadnymi 

konsekwencjami. Dane w ramach wyrażonej zgody nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

Jasło, dn. ……………………………    ………………………………………………………………….. 
         podpis rodziców/opiekunów prawnych 


