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  OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA 

 

 
 

 

…………………………………………………………….   Starogard Gdański, dnia ………...........……….. 
   (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że wyrażone poniżej  zgody w zadeklarowanych celach mogą być przeze mnie wycofane w każdym czasie. Ewentualne 

wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Państwowa Szkoła Muzyczna I st.  

w Starogardzie Gdańskim (dalej: PSM I st.) dokonywała na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nastąpić może w każdym czasie  

i w dowolnej formie, w tym:  korespondencyjnie – przesyłając stosowne oświadczenie na adres Państwowa Szkoła Muzyczna I st.  

im. W. Lutosławskiego, ul. Kościuszki 28, 83-200 Starogard Gdański, drogą elektroniczną - przesyłając stosowne oświadczenie na adres: 

muzyczna1@wp.pl lub osobiście – w sekretariacie Szkoły. 

     

 

 

 

ZGODY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA 

 

  ….......................................………………………………………………………….    

(imię i nazwisko ucznia) 

 

Poniżej wyrażone zgody na upublicznienie danych osobowych obejmują wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnian ie  

w Internecie (w tym na stronach PSM I st.  oraz portalach społecznościowych Facebook) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych  

i informacyjnych, w prezentacjach multimedialnych, a także artykułach prasowych dotyczących działalności PSM I st. Niniejsze zgody są 

nieodpłatne, nie są ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Zezwolenie nie uprawnia PSM I st. do wykorzystywania, 

zwielokrotniania i rozpowszechniania informacji o uczniu w sposób ośmieszający, poniżający, karykaturalny, nieestetyczny lub w inny sposób 

naruszający pozostałe dobra osobiste.  

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

1) na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, w tym także wizerunku wraz  

 z danymi go identyfikującymi, dla potrzeb promocji oraz w celach  edukacyjnych i statutowych PSM I st., utrwalonego 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez PSM I st. Wizerunek, 

może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony  

z wizerunkami innych osób. Może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast  nagrania filmowe z udziałem mojego 

dziecka mogą być cięte, montowane, modyfikowane,  dodawane do innych materiałów dotyczących działalności PSM I st.  

  

           TAK  NIE ** 

_________________________________________________________________________________________________________ 

   

2) na upublicznienie przez PSM I st., w celach edukacyjnych, statutowych oraz promocji działalności Szkoły,  imienia, nazwiska, wizerunku 

ucznia  oraz nazwy placówki, do której uczęszcza, łączących się z: 

 uczestnictwem uczestnika oraz osiągniętych wynikach w konkursach, wydarzeniach artystycznych, w tym. m.in.  

w przeglądach teatralnych, wokalnych, tanecznych, imprezach wewnętrznych organizowanych przez PSM I st. i zewnętrznych 

organizowanych przez inne zaprzyjaźnione placówki i instytucje:     TAK  NIE ** 

 innymi formami uczestnictwa uczestnika w życiu placówki (uroczystości, wycieczki itp.):  TAK  NIE ** 

** - właściwe zakreślić symbolem X    

       

 

………………………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW 

PRZEZ PAŃSTWOWĄ SZKOŁĘ MUZYCZNĄ I ST. IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

 

1. Informacje dotyczące Administratora Danych. 

Administratorem Danych Osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego, ul. Kościuszki 28, 83-200 

Starogard Gdański, tel. 585622215, email: muzyczna1@wp.pl. 

2. Inspektor Ochrony Danych. 

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: 

iod.psm.starogard@gmail.com, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych. 

3. Cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne. 

Zebrane przez Szkołę dane osobowe przetwarzane są: 

a) na podstawie przepisów prawa art. 6 ust 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w zw.  z ustawą z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych w związku z 

prowadzeniem przez Szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do tych ustaw; 

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy osób wypożyczających ze Szkoły instrument; 

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  - w wymagających tego przypadkach Administrator Danych ubiega się o wyrażenie Państwa zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dziecka w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody 

przez osobę, która ją uprzednio wyraziła np. zgoda na upublicznianie wizerunku dziecka.  Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Następnie dane osobowe będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających  z ustawy z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Okres przechowywania danych. 

Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów. Deklarowany okres przechowywania nie 
dotyczy danych osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu. Co do zasady, dane osobowe tych osób 

przetwarzane będą do momentu wycofania przez nie zgody lub ustania potrzeb Administratora Danych w zakresie wykorzystania tych 

danych. 

5. Komu przekazujemy dane? 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z  

Państwową Szkołą Muzyczną I st. w Starogardzie Gdańskim umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy 
informatyczne, podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji. 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu 
danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję 

Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów 

zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. 

7. Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa; 

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (siedziba: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

8. Obowiązek podania danych. 

a) w przypadku, o którym w pkt. 3 lit a jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania,  a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań ustawowych; 

b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b jest warunkiem zawarcia umowy, jeśli nie podadzą Państwo swoich danych osobowych, nie 

będziemy mogli zawrzeć takiej umowy;  
c) przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. c jest dobrowolne, mają Państwo prawo w każdym czasie do cofnięcie zgody na przetwarzanie. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu. 

……………………………………………………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

mailto:iod.psm.starogard@gmail.com

