
Klauzula informacyjna

Dotycząca udostępniania wizerunku

w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik

Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana/dziecka  danych  osobowych  jest  Gminne  Przedszkole  Publiczne

w Kozach,  ul.  Akacjowa  8,  43-340  Kozy.   Tel.  +48, 33 432-28-34  e-mail:

przedszkole@przedszkole.kozy.pl

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr telefonu: + 48 33 817-42-91, e-mail:

iod@gzosip.kozy.pl  .  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej  zgody (art.  6 ust.  1 lit.  a  ogólnego

rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.),  w  celu  promocji  i 

budowania pozytywnego wizerunku Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach.

4. Odbiorcą  Pani/Pana/dziecka  danych  osobowych  mogą  być:  prasa,  strona  internetowa placówki,

portale społecznościowe oraz instytucje współpracujące z Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach.

5.  Pani/Pana/dziecka dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie

danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku.

6. Udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo do

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

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  (publikacją  wizerunku  Waszego  dziecka)

przysługują Państwu poniższe prawa wynikające z RODO: 

a) Prawo dostępu do treści swoich danych;

b) Prawo do ich sprostowania;

c) Prawo do ich ograniczenia przetwarzania;

d) Prawo do ich usunięcia;

 e) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają

Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Przetwarzanie  nie  będzie  podlegało  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym

profilowaniu,  o  którym mowa w art.  22 ust.  1 i  4  ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji

międzynarodowej.


