……………………………………………………
miejscowość i data
Zgoda na wykorzystanie wizerunku w spocie
Podziękuj Bohaterom

Ja

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię nazwisko i adres
zezwalam na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku*/wizerunku mojego dziecka* i wypowiedzi w
w/w spocie w celu realizacji akcji „Podziękuj Bohaterom” zorganizowanej przez Szkołę Podstawową z
Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie, przy wsparciu
CreativeRebels.

………………………………………..………………………………..
podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego
(jeżeli nie masz 18 lat podpis składa rodzic)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr
20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej z siedzibą ul. Obrzeżna 12A, 02-691 Warszawa, adres e-mail:
szkola@fundacjaszkolna.edu.pl
2. Celem zbierania danych jest realizacja spotu, w którym bierze udział osoba, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe uczestnika akcji to dane udostępnione przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna
prawnego w dokumencie „Zgoda na wykorzystanie wizerunku w spocie Podziękuj Bohaterom".
4. Uczestnikowi akcji przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie
stosownej dyspozycji w siedzibie lub przez listonosza/kuriera lub elektronicznie. Adres Administratora
Danych wskazany jest w pkt. 1. Uczestnikowi akcji przysługuje także prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, iż przetwarzanie
przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w spocie. W przypadku niepodania danych
nie będzie możliwy udział uczestnika w realizacji spotu.
6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów których
praca jest niezbędna przy produkcji spotu. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z
mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez uczestnika akcji nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
Powyższa Klauzula Informacyjna dostępna jest także w siedzibie Fundacji Szkolnej.
*niepotrzebne skreślić

