
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNEK 

 

 

Zgodnie z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem 

RODO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  oświadczam, że:  

 

1. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na umieszczenie mojego imienia i nazwiska na drukach 

związanych z organizacją wydarzenia kulturalno-artystycznego organizowanego przez Szkołę Muzyczną 

I stopnia w Bobowej tj. I Międzyszkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu i Rytmiki, który odbędzie się 

w dniu 25 marca 2020 r. w siedzibie szkoły w Bobowej. 

 

2. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji, 

przebiegu i promowania wydarzenia kulturalno-artystycznego organizowanego przez Szkołę Muzyczną  

I stopnia w Bobowej tj. I Międzyszkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu i Rytmiki, który odbędzie się 

w dniu 25 marca 2020 r. w siedzibie szkoły w Bobowej. 
 

3. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych ujawniających mój 

wizerunek w celu i zakresie niezbędnym do publikacji poprzez Szkołę Muzyczną I stopnia w Bobowej, 

w tym imienia i nazwisk oraz publikowanie informacji uczestnikach wydarzenia, a także rejestrowanie 

mojego wizerunku (filmy, fotografie, nagrania dźwiękowe) podczas organizowanego wydarzenia oraz 

wykorzystanie w/w materiałów do promocji Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej poprzez stronę 

internetową Szkoły, a także w gablotach i tablicach ściennych.  
   

4. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 

81 ust. 1 prawa autorskiego. 

 

 
 

…………………………., dn.  …………………….. 

(miejscowość / data) 

               

        …………………………………………… 

                   podpis nauczyciela 

 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am* się z poniższymi informacjami: 

 



1. Administratorem danych osobowych dzieci/uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych* jest Szkoła 

Muzyczna I stopnia w Bobowej: ul. Długoszowskich 3, 38-350 Bobowa, tel. (18) 35 11 026, e-mail: 

szkola.muzyczna@bobowa.pl, a w imieniu placówki działa dyrektor szkoły. 
2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Marka Białka, z którym 

może się Pan /Pani skontaktować poprzez adres email: inspektor@cbi24.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji I Międzyszkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu 

i Rytmiki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).  

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów. 

5. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu:  

 prawo dostępu do swoich danych, 

 prawo do sprostowania swoich danych, 

 prawo do usunięcia swoich danych,  

 prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,  

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,  

 prawo do przenoszenia swoich danych (jeżeli zgodne z: art. 20 RODO). 

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 

ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

Cofnięcie zgody następuje poprzez zgłoszenie się osoby zainteresowanej do sekretariatu szkoły  

i wypełnienie formularza o cofnięciu zgody. 
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa. 
8. Dane osobowe Pani/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
                                                                                                                                                  

 

…………………………., dn.  …………………….. 

(miejscowość / data) 

 

 

..………………………………………….………………. 

        (czytelny podpis nauczyciela) 

 

* niepotrzebne skreślić 

mailto:szkola.muzyczna@bobowa.pl

