
Załącznik nr 2 

1 
niepotrzebne skreślić 

 

Gdynia, dnia ………………………………… 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

rodzic/opiekun ……………………………………………………………………………………………….…..(imię i nazwisko dziecka) oświadczam, że: 

1. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na nieogarniczone czasowo publikowanie wizerunku mojego dziecka przez administratora danych: Zespół 

Szkolno – Przedszkolny nr 2 z siedzibą w Gdyni przy ul. Staffa 10, na terenie budynku szkoły (tablice informacyjne, galerie) jak i na stronie 

internetowej szkoły, w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

 

……………………………………………………… 

2. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na nieogarniczone czasowo publikowanie wizerunku mojego dziecka przez administratora danych: Zespół 

Szkolno – Przedszkolny nr 2 z siedzibą w Gdyni przy ul. Staffa 10,  w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram, Youtube) 

w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

 

 

……………………………………………………… 

3. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na nieogarniczone czasowo publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka przez administratora danych: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 z siedzibą w Gdyni przy ul. Staffa 10, na terenie budynku szkoły (tablice informacyjne, galerie) jak i na stronie 

internetowej szkoły, w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

 

……………………………………………………… 

4. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na nieogarniczone czasowo publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka przez administratora danych: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 z siedzibą w Gdyni przy ul. Staffa 10,  w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram, 

Youtube) w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

 

……………………………………………………… 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZSP NR 2 W GDYNI 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 z siedzibą w 

Gdyni przy ul. Staffa 10, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych 

małoletnich podopiecznych, 

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Aleksandra Nodzyńska; 

 e-mail: iod.edu@gdynia.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych przetwarzane będą wyłącznie w  celu dla którego są zbierane i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody, 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych  jest uzyskana zgoda na przetwarzanie, 

5) posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

        ………………………………………………. 


