
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mojego dziecka   

 

       ………………………………………………........................................................................................ 
                                                                       (imię i nazwisko dziecka) 

przez Miejską Szkołę Artystyczną I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały z siedzibą w Mińsku 
Mazowieckim ul. Jana Pawła II 23, tel.: 25 758 44 52, e-mail: sekretariat@msamm.pl  
 
Dane te przetwarzane są w celu: 

a) realizowania statutowych zadań szkoły w całym cyklu kształcenia, 
b) promowania osiągnięć edukacyjnych dziecka, w szczególności na stronie internetowej szkoły pod 

adresem www.msamm.pl, portalu społecznościowym szkoły Facebook, w gablotach 
informacyjnych w budynku szkoły, w folderach i materiałach reklamujących Szkołę, 

c) zamieszczania wizerunku dziecka przedstawionego na fotografiach, nagraniach audio i video  
w szczególności na stronie internetowej szkoły pod adresem www.msamm.pl, portalu 
społecznościowym szkoły Facebook i w gablotach informacyjnych znajdujących się w budynku 
szkoły,  

Dane, o których mowa w lit. a, b i c,  będą przetwarzane przez cały okres nauki dziecka w szkole i mogą 
być przetwarzane również po ukończeniu  szkoły. 

Dane, o których mowa w lit. c,  nie będą rozpowszechnianie w zestawieniu z informacjami lub komentarzami 
stawiającymi osobę dziecka w negatywnym świetle.  

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 
2016 roku 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 z 04.05. 2016 
r., Nr 119, s. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r Poz. 
1000) 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie jest Miejska Szkoła 
Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim ul. Jana Pawła II 23 
tel.: 25 758 44 52, e-mail: sekretariat@msamm.pl. kontakt z inspektorem danych osobowych możliwy 
jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sp4mm.edu.pl 

2. Pełna treść klauzuli informacyjnej, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie art.13 i 14 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dostępna jest na stronie internetowej 
http://bip.msamm.pl lub w gablocie w budynku szkoły.   

3. Dane osobowe zawarte w niniejszym dokumencie będą przechowywane zgodnie  
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

4. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych. 

5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 

 

Mińsk Mazowiecki, dnia ……………..                    ……….…………………………………………………..                                           
                                                                                         (podpis rodziców/opiekunów prawnych)  


