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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
dotycząca festynu rodzinnego "Łączymy pokolenia"

organizowanego przez
Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 w Tarnobrzegu

w dniu 8 czerwca 2019 r.

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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika
w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 15 822-74-41, e-mail:
sp4tbg@wp.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:
iodjo@um.tarnobrzeg.pl, pod numerem telefonu: 15 818-15-10, pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.

3. Dane osobowe w postaci: wizerunku, imienia, nazwiska, a dodatkowo w przypadku
dziecka/ucznia: klasy w powiązaniu z nazwą szkoły będą przetwarzane na podstawie udzielonej
zgody w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej
i w mediach oraz w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością
prowadzoną przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
zgoda osoby, której dane dotyczą/zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).

4. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora do organu prowadzącego do
publikacji na stronie internetowej Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl .

5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji zadań związanych z festynem
poprzez wywieszenie w gablotce szkolnej przez okres trzech tygodni. Na stronie internetowej
szkoły dane te będą widoczne, aż do momentu wycofania zgody. Jedynie w przypadku danych
osobowych zawartych w gazetce szkolnej, kronice szkolnej okres przechowywania będzie
zgodny z okresem wskazanym w przepisach o archiwizacji dokumentacji, tj. w Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt wynikającym z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14
poz. 67).
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6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże brak Pani/a zgody w zakresie podania danych
osobowych jest równoznaczny z niemożliwością udziału w konkursie oraz wykorzystania,
powielania, obróbki oraz publikacji Pani/a danych osobowych w przestrzeni publicznej
i w mediach.

9. Pani/a dane nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Dyrektor szkoły- Grzegorz Kokoszka
____________________________________________
(Administrator Danych)


