
Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

□ Wyrażam zgodę     □ Nie wyrażam zgody, na przetwarzanie i publikowanie mojego wizerunku w formach zdjęć
i  filmów zarejestrowanych podczas warsztatów muzycznych dla dzieci  i  młodzieży „Można więcej”  organizowanych
przez Administratora.

Klauzula informacyjna
(w związku ze zgodą na przetwarzanie wizerunku dziecka)
Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży „Można więcej”

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych (ADO) jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STER z siedzibą w Białymstoku,
przy ul. Jurowieckiej 56, 15-101, reprezentowanym przez Zarząd, zwanym dalej Administratorem.

DANE  KONTAKTOWE
INSPEKTORA  OCHRONY
DANYCH

W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) Mariusz Manaches, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem e-mail: kontakt@ster.bialystok.pl, pocztowo: Inspektor Ochrony Danych, Stowarzyszenie
Wspierania Edukacji i Rodziny STER ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok.

CELE  PRZETWARZANIA  I
PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celach:
 promocji  Warsztatów  muzycznych  dla  dzieci  i  młodzieży  „Można  więcej”   (na  stronie  internetowej

www.ster.bialystok.pl, na profilach Przedszkola Familijnego, Szkoły Podstawowej STER w Białymstoku, Co tu się
święci?  na  portalach  społecznościowych:  Facebook  i  Instagram,  Youtube,  na  tablicy  ogłoszeń  i  w  gablotach
przedszkolnych i szkolnych, na ulotkach, broszurach, plakatach, banerach, rollupach)

 prezentacji osiągnięć dzieci.

ODBIORCY DANYCH Podane  dane  osobowe  Pani  /  Pana  dziecka/podopiecznego  nie  będą  udostępniane  podmiotom  innym  niż  podmioty
upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

OKRES  PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Podane dane osobowe Pani / Pana dziecka/podopiecznego będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres
trwania  oraz ewaluacji  Projektu  oraz czas następujący po zakończeniu  realizacji  Projektu do momentu cofnięcia niniejszej
zgody.  Dane Pani / Pana dziecka/podopiecznego nie będą przekazywane do państw trzecich.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani / Pana dziecka/podopiecznego przysługuje Pani / Panu:
 prawo żądania Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani / Pana dziecka/podopiecznego,
 prawo sprostowania danych osobowych Pani / Pana dziecka/podopiecznego,
 prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani / Pana dziecka/podopiecznego,
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani / Pana dziecka/podopiecznego,
 prawo przenoszenia danych osobowych Pani / Pana dziecka/podopiecznego,
 prawo  cofnięcia  zgody na  przetwarzanie  danych osobowych  Pani  /  Pana  dziecka/podopiecznego w dowolnym

momencie.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO
ORGANU NADZORCZEGO

W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  danych  osobowych  Pani  /  Pana
dziecka/podopiecznego przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

INFORMACJA  O  DOWOLNOŚCI
LUB  OBOWIĄZKU  PODANIA
DANYCH

Podanie danych osobowych Pani / Pana dziecka/podopiecznego jest dobrowolne a w związku z tym przysługuje Pani / Panu
prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dziecka/podopiecznego w dowolnym
momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem).

Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku Pani / Pana dziecka będzie brak możliwości robienia zdjęć z
udziałem  Pani/a  dziecka/podopiecznego  i  umieszczania  ich  na  stronie  internetowej  www.ster.bialystok.pl,  na  profilach
Przedszkola  Familijnego,  Szkoły  Podstawowej  STER  w  Białymstoku,  Co  tu  się  święci?  na  portalach  społecznościowych:
Facebook  i  Instagram,  Youtube,  na  tablicy  ogłoszeń i  w  gablotach przedszkolnych i  szkolnych,  na  ulotkach,  broszurach,
plakatach, banerach, rollupach.

INFORMACJE O PROFILOWANIU I
AUTYMATYZACJI
PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Pani / Pana dziecka/podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

……………………………………………….
Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego                                                                     

mailto:przedszkole@ster.bialystok.pl


Klauzula informacyjna
Rekrutacja do projektu Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży „Można więcej”

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych (ADO) jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STER z siedzibą w Białymstoku,
przy ul. Jurowieckiej 56, 15-101, reprezentowanym przez Zarząd, zwanym dalej Administratorem.

DANE  KONTAKTOWE
INSPEKTORA  OCHRONY
DANYCH

W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) Mariusz Manaches, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem e-mail: kontakt@ster.bialystok.pl, pocztowo: Inspektor Ochrony Danych, Stowarzyszenie
Wspierania Edukacji i Rodziny STER ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok.

CELE  PRZETWARZANIA  I
PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody czyli art. 6 ust. 1 lit. b oraz art.9 ust.2 lit a RODO, w 
celach:

 Rekrutacji i uczestnictwa Pani/Pana dziecka/podopiecznego w Projekcie Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży
„Można więcej”

ODBIORCY DANYCH Podane  dane  osobowe  Pani  /  Pana  dziecka/podopiecznego  nie  będą  udostępniane  podmiotom  innym  niż  podmioty
upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

OKRES  PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Podane  dane  osobowe  Pani  /  Pana  dziecka/podopiecznego  będą  przetwarzane  przez  cały  okres  trwania  oraz  ewaluacji
Projektu oraz czas następujący po zakończeniu realizacji Projektu wymagany odpowiednimi przepisami prawa. Dane Pani /
Pana dziecka/podopiecznego nie będą przekazywane do państw trzecich.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani / Pana dziecka/podopiecznego przysługuje Pani / Panu:
 prawo żądania Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani / Pana dziecka/podopiecznego,
 prawo sprostowania danych osobowych Pani / Pana dziecka/podopiecznego,
 prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani / Pana dziecka/podopiecznego,
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani / Pana dziecka/podopiecznego,
 prawo przenoszenia danych osobowych Pani / Pana dziecka/podopiecznego,
 prawo  cofnięcia  zgody na  przetwarzanie  danych osobowych  Pani  /  Pana  dziecka/podopiecznego w dowolnym

momencie.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO
ORGANU NADZORCZEGO

W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  danych  osobowych  Pani  /  Pana
dziecka/podopiecznego przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

INFORMACJA  O  DOWOLNOŚCI
LUB  OBOWIĄZKU  PODANIA
DANYCH

Podanie danych osobowych Pani / Pana dziecka/podopiecznego jest dobrowolne a w związku z tym przysługuje Pani / Panu
prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dziecka/podopiecznego w dowolnym
momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem).

Konsekwencją niepodania danych osobowych Pani / Pana dziecka będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie Warsztaty
muzyczne dla dzieci i młodzieży „Można więcej”

INFORMACJE O PROFILOWANIU I
AUTYMATYZACJI
PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Pani / Pana dziecka/podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

……………………………………………….
Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego                                                                     

mailto:przedszkole@ster.bialystok.pl

