Informacja dotycząca przetwarzania danych dotyczących wizerunku
na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dukli, zwana
dalej Administratorem, reprezentowane przez Dyrektora. Kontakt do Administratora: adres ul.
Kościuszki 13, 38-450 Dukla, tel. 13 43 315 70, e-mail:dyrektor@szkola.dukla.pl, kontakt do
Inspektora Ochrony Danych email:inspektorodo@onet.pl.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) w zakresie i celu określonym w treści zgody. Wizerunek może być również
przetwarzany, udostępniony zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie
szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).
3. Głównym celem przetwarzania jest promowanie i rozpowszechnienie informacji o działaniach
Szkoły, a przez to również motywowanie uczniów do aktywności kulturalnej, edukacyjnej,
artystycznej i sportowej.
4. Państwa dane mogą zostać udostępnione lokalnej prasie, lokalnym mediom, Urzędowi
Miejskiemu w Dukli oraz Ośrodkowi Kultury w Dukli, tak jak wynika to z treści udzielonych
zgód.
5. Nie przekażemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jedynie w
przypadku zamieszczenia zdjęć na portalu Facebook mogą one trafić poza Europejski Obszar
Gospodarczy. Proszę zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez
Facebook opisanych w polityce prywatności (https://www.facebook.com/privacy/explanation).
6. Przechowujemy zebrane dane do czasu zrealizowania celów określonych w treści zgody, jedynie
w przypadku wizerunku będziemy przechowywać do momentu cofnięcia zgody, lub
bezterminowo gdy wynika to z charakteru przetwarzania jakim jest przykładowo prowadzenie
kroniki szkolnej. Szczegóły można uzyskać kontaktując się z Administratorem lub IOD.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. W przypadku chęci wycofania zgody
należy zgłosić taki fakt w sekretariacie szkoły lub wychowawcy dziecka.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych
osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie.
9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak jej wyrażenia w odniesieniu do
niektórych form np. konkursów może uniemożliwić uczestnictwo dziecka w konkursach. Brak
Państwa zgody na przetwarzanie wizerunku nie będzie skutkowało innymi konsekwencjami.
10. Dane w ramach wyrażonej zgody nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany.

