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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z uczestnictwem w doskonaleniu zawodowym nauczycieli szkół artystycznych i placówek (Regionalne
seminarium i lekcje otwarte dla nauczycieli skrzypiec szkół muzycznych I i II st. w ramach cyklu Zduńskowolskie
Spotkania Smyczkowe), które odbędzie się w dniach 30 - 31 marca 2022 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II
stopnia w Zduńskiej Woli:
1.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na stronie internetowej szkoły wyłącznie w celach
promocyjnych i informacyjnych.
 TAK  NIE

2.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na stronie społecznościowej szkoły w serwisie Facebook
wyłącznie w celu w celach promocyjnych i informacyjnych.
Właścicielem portalu Facebook jest Meta Platforms Ireland Limited, która jest odpowiedzialna za zapewnienia bezpieczeństwa
zamieszczonych na portalu danych. Ze względu na brak stwierdzenia odpowiedniego poziomu ochrony dla przetwarzanych danych
osobowych ich przetwarzanie przez spółkę może wiązać się z podwyższonym ryzykiem. Zgadzając się na rozpowszechnianie
wizerunku akceptujesz to ryzyko.

 TAK  NIE

...............................................
(czytelny podpis)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy o możliwości odwołania zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
Administratorem danych osobowych uczestników form doskonalenia zawodowego jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zduńskiej
Woli przy Al. Kościuszki 3, a w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając
wiadomość na adres e-mail: iod@psmzw.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół artystycznych i placówek, wymiany
doświadczeń nauczycieli oraz doskonalenia kadry pedagogicznej. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest
niezbędne, aby nie miało miejsce naruszenie praw i wolności nauczycieli w zakresie możliwości doskonalenia zawodowego opisanego w art.
6ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 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 (obowiązek prawny ciążący na administratorze). Dane są
przekazywane podmiotowi, który jest współorganizatorem doskonalenia zawodowego (Centrum Edukacji Artystycznej).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania
i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych określono czas przetwarzania danych
na 5 lat.
W przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących wizerunku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, maksymalnie przez
okres 1 roku.
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, sprostowania danych, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Mają również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. W przypadku, gdy wyraziły zgodę na przetwarzanie wizerunku mają prawo do usunięcia danych oraz cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W odniesieniu do danych uczestników form doskonalenia zawodowego nie ma miejsca automatyczne podejmowanie decyzji.
W przypadku zgody na przetwarzanie wizerunku na stronie Facebook informujemy, że dane mogą zostać udostępnione spółce Meta Platforms
Ireland Limited. Globalny charakter spółki powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą przekazywania danych są
stosowane przez ww. spółkę standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, uwzględnione w Regulaminie
przetwarzania danych (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update). Informacje na stronie Facebook mogą być
przechowywane do momentu wycofania zgody.

