
OŚWIADCZENIA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Ja niżej podpisany:

……………………………………………………. (imię i nazwisko matki dziecka/ opiekuna dziecka).

…………………………………………………… (imię i nazwisko ojca dziecka / opiekuna II dziecka)
jako rodzice / opiekunowie dziecka:

................................................................................................. (imię i nazwisko dziecka)
ur. ................................. w ………………………………………..
świadomy, iż pod pojęciem zgody należy rozumieć zgodę na rozpowszechniania wizerunku (prawo autorskie), a także na
przetwarzanie wizerunku i innych danych osobowych w celach promocyjnych (zgoda RODO) oświadczam, iż:

1. Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na umieszczanie materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego
dziecka, jego imienia i nazwiska (innych danych osobowych w tym wrażliwych w zależności od typu opublikowanej
informacji)
na szkolnym/przedszkolnym kanale YouTube. Wyrażenie powyższej zgody jest jednoczesną zgodą na transfer danych poza
UE, w tym do USA, gdzie dane mogą być wykorzystywane
w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego USA bez możliwości skorzystania z praw, które gwarantuje RODO (np.
wniesienia sprzeciwu).

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną znajdującą się u dołu dokumentu

Data.....................                             Podpisy rodziców / opiekunów …...................................................

* - niewłaściwe skreślić

W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającego z realizacji zadań promocji jednostki.

1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Społeczna Szkoła Podstawowa im lady Sue Ryder w Niepołomicach, osiedle
Kaptarz 40 , tel.: 570455075 e-mail: szkola@sueryder.pl). W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor.

2. Umożliwiamy Państwu kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na
adres pocztowy placówki.

3. Naszym głównym celem przetwarzania jest realizacja promocja jednostki, w tym przy wykorzystaniu kanału YouTube.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi upoważnieni pracownicy. Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami

współpracujące, z którymi zawieramy specjalne umowy powierzenia.
5. Możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w ww. celu jednak nie będzie miało to wpływu na przetwarzanie, które

miało miejsce przed jej cofnięciem.
6. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać

błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać,
że przetwarzamy za dużo danych.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie
Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy
właściwego bezpieczeństwa tych danych.

8. W związku z wykorzystaniem do promocji kanału YouTube informujemy, że:
● Jesteśmy współadministratorem danych na kanale YouTube, ponieważ decydujemy jakie materiały tam udostępniać, w jakiej formie i

na jak długo. W pozostałych aspektach przetwarzania umieszczanych danych w tym serwisie (w szczególności aspektach dotyczących
bezpieczeństwa przechowywania danych) Administratorem jest Google Ireland Ltd. Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland.

● Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności Googla: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
● W ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak

zastrzegamy, że przepływy danych YouTube mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie korzystanie z praw zagwarantowanych przez RODO
może być ograniczone. Więcej na: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
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