iDPO 2.6.4

Klauzula zgody
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO1 wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego
syna/córki/podopiecznego* w celach wskazanych w poniższej klauzuli informacyjnej.
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych2, wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego syna/córki/podopiecznego* w celach wskazanych w poniższej klauzuli
informacyjnej.

………………………………………………………………
(data i podpis rodzica/ opiekuna)

Klauzula informacyjna
Stosownie do treści 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr
119, str. 1, ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000, ze zm.)
informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest OSTRÓDZKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM.MAKSYMILIANA KUBACKIEGO
W OSTRÓDZIE, REGON: 510317110, NIP: 7411468151 Plac 1000-LECIA nr 3, 14-110 OSTRÓDA, tel. (0-89) 646-28-45,
e-mail: otm_ost@op.pl.
2. Dane osobowe, w tym: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, wiek, wizerunek, będą przetwarzane wyłącznie w celach,
dla których zostały zebrane m.in.:
a) budowania pozytywnego wizerunku placówki poprzez prowadzenie strony internetowej i kont w mediach
społecznościowych;
b) opracowania i publikacji drukowanych opracowań okolicznościowych dot. placówki;
c) umożliwienia wzięcia udziału w konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne przy
udziale placówki.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Odbiorcami
danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na polecenie administratora danych, między innymi
podmioty prowadzące usługi DTP, wsparcie systemów informatycznych, usługi kurierskie, hosting serwerów WWW,
doradztwo prawne. W przypadku konkursów i innych wydarzeń, odbiorcami danych mogą być placówki oświatowe, z
którymi administrator danych zawarł stosowną umowę powierzenia.
4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane
dotyczą, w siedzibie placówki.
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
6. Podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolna zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi osobie, której dane dotyczą udział w konkursach i organizowanych
wydarzeniach, publikację danych na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania zgody, w tym zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku.
8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje Krystyna Karwowska - inspektor ochrony danych,
https://idpo.pl/kontakt/, kontakt@idpo.pl, +48511793443.
9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

* - niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.)
2 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.)
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