9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku ucznia
pełnoletniego
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych, rodzica ucznia, opiekunów prawnych ucznia,
uczniów jest Technikum nr 18 z siedzibą we Wrocławiu przy Ul. Ślężnej 2-24 tel:
071/7986708 mail: sekretariat.t18@wroclawskaedukacja.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Technikum nr 18 jest możliwy pod numerem
tel. nr.071/7986708 lub adresem email: iod.t18@wroclawskaedukacja.pl
3. Dane osobowe ucznia, rodzica/opiekuna prawnego będą przetwarzane na podstawie art.
6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań
ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.
U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2198) oraz innych przepisów szczegółowych w celu realizacji
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na
podstawie przepisu prawa, oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych
5. Pana/i/ ucznia rodzica/opiekuna prawnego dane osobowe przechowywane będą przez
okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez
Państwowe Archiwum we Wrocławiu
6. Szkoła nie przekazuje danych osobowych dziecka do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej poza teren Unii Europejskiej
7. Posiada Pan/i / prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
8. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka. Zgoda może być
wycofana w każdej chwil, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem
9. Rodzicom ucznia, opiekunom prawnym ucznia / uczniom/ przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie
danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
przepisy prawa oświatowego j/w.
10. Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań,
aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem

OŚWIADCZENIE

Zapoznałam /zapoznałem się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania
danych osobowych moich i członków rodziny pozostających wspólnym
gospodarstwie domowym. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i
przetwarzanie danych osobowych:

…………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko , klasa )

uczęszczającego do Technikum nr 18 we Wrocławiu, w zakresie dydaktyczno,
wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły, a także danych osobowych członków
mojej rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

……………………………………………………………………………
Podpis ucznia pełnoletniego*

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgodę na rejestrowanie przetwarzanie danych
osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia
informacji o wynikach konkursu.
……………………………………………………………………………
Podpis ucznia pełnoletniego*

Oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku:
Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na umieszczanie zdjęć i materiałów
filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka
…………………………………..…………………
(imię i nazwisko ucznia Technikum nr 18 )
zarejestrowanych podczas:
uroczystości szkolnych
wyrażam zgodę / nie
wyrażam zgody
uczestnictwa w programach, projektach,
wyrażam zgody

wyrażam zgodę / nie

zawodach sportowych ,
wyrażam zgody

wyrażam zgodę / nie

konkursach organizowanych przez Technikum nr 18.
wyrażam zgody

wyrażam zgodę / nie

na umieszczanie wizerunku na profilach internetowych

zarządzających przez szkołę – Facebook,
wyrażam zgody

Wyrażam zgodę / nie

na stronie internetowej www.t18wroclaw.pl
wyrażam zgody

Wyrażam zgodę / nie

na umieszczanie wizerunku w mediach, ulotkach,
plakatach w celu informacji i promocji szkoły.
wyrażam zgody

Wyrażam zgodę / nie

nieodpłatne umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez ucznia
na stronie internetowej szkoły pod adresem www.t18.wroclaw.pl, wyrażam zgodę/ nie
wyrażam zgody
Ponadto
Informacja: Przyjmuję do wiadomości:
1. Administratorem danych osobowych jest Technikum nr 18 we Wrocławiu przy Ul.
Ślężnej 2-24 . Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie wysyłając
korespondencję na podany wyżej adres, telefonicznie pod numerem: 071/798-67-08
bądź wysyłając maila na adres: sekretariat.t18@wroclawskaedukacja.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem:
iod.t18@wroclawskaedukacja.pl
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały
okres trwania edukacji szkolnej, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta" "na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4. Dane nie będą udostępnianie podmiotom innym niż podmioty upoważnione na
podstawie stosownych przepisów prawa
5. dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje
Państwu:
o prawo dostępu do treści danych, •
o prawo do sprostowan0ia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, •
o prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
o prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodn55ość z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem" - art. 13 ust. 2 lit.
c RODO w dowolnym momencie, •
o prawo wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes

……………………………….………
Data

……………………………………
Podpis pełnoletniego ucznia *

