
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………..., 

ucznia szkoły ……………………………………………………………………………………………. 

w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora I LO 

w Zamościu  organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, 

zgodnie z Rozporządzeniem 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  chylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl 

kształcenia. 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. 

 

…………………………………………... 

(data, podpis) 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem mojego dziecka .................................. w Turnieju Szachowym o Puchar 

Dyrektora I LO w Zamościu wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

w (literą X zaznaczyć właściwe): 

□ audycjach telewizyjnych,  

□ audycjach radiowych,  

□ publikacjach na stronie internetowej organizatora,  

□ mediach społecznościowych organizatora, typu facebook 

□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych organizatora, 

□ gablotach, kronikach szkolnych i na tablicach ściennych organizatora 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia.  

 

…………………………………………... 

                                                 (data, podpis) 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego z siedzibą 

w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Akademicka 1 i 1H 

2. W Szkole został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Agata Szwed, adres 

e- mail: agata.szwed@cbi24.pl). 

3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, 

zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania 

i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej, 

promowania indywidualnych osiągnięć uczniów, a także organizowanych przez szkołę wydarzeń. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. 

Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:  

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;  

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  

- aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym stosownych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez 

administratora. 

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp 

do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga 

tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, a następnie przez 

okres niezbędny do archiwizacji zgodnie z JRWA, z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych 

bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.    

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (ww. organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

Ponadto, informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 

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

osobowych.  
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