ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
.....................................................
miejscowość, data
..............................................................................
pieczątka placówki

Dane rodzica/prawnego opiekuna:
............................................................
imię i nazwisko

Zakres danych:
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka niezbędnych do realizacji zadań
i zobowiązań wynikających z działalności statutowej placówki

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym oświadczam, że wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka .................................................................... przez Zespół
imię i nazwisko

Placówek Młodzieżowych, Al. Kardynała Wyszyńskiego 3a 16-300 Augustów w celu realizacji
zadań statutowych Zespołu.
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa
w art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj. zapytanie
o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie, przysługuje mi możliwość
jej wycofania na piśmie w dowolnym czasie.
Zostałem/zostałam poinformowany/a o tym, że Administratorem danych jest Zespół
Placówek Młodzieżowych w Augustowie, Al. Kardynała Wyszyńskiego 3a oraz o celu
zbierania danych, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania.
..................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Administratora
danych Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie na czas pobytu w bursie w zakresie:
1. realizacji zadań we współpracy:
 z rodzicami/prawnymi opiekunami wychowanka (sprawy wychowawcze,
postępy w nauce, problemy zdrowotne, rodzinne, materialne i inne);
 ze szkołą, do której uczęszcza dziecko (kontakty z wychowawcami szkolnymi
ucznia, pedagogami w celu monitorowania postępów w nauce, frekwencji
oraz ujednolicenia oddziaływań wychowawczych);
 z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi;
 z podmiotami uprawnionymi do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa ( np. policja, sąd, prokuratura);
 z kontrahentami (np. opieka społeczna i inne);
2. przetwarzania danych osobowych i wizerunku mojego dziecka w celach
promocyjnych Zespołu przez publikację na stronie internetowej, Facebooku, kronice,
mediach lokalnych oraz wykorzystywania w materiałach drukowanych i publikację
w siedzibie Zespołu;
3. udziału mojego dziecka w wyjściach poza teren placówki organizowanych przez
bursę;
4. poddania mojego dziecka badaniu alkomatem w bursie, jeżeli zachodzi uzasadnione
przypuszczenie, że znajduje się ono pod wpływem alkoholu;
5. zapewnienia Administratorowi realizacji prawnie uzasadnionego interesu związanego
z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowanków/pracowników/rodziców/gości
odwiedzających, w tym m.in. monitoring w budynkach wykorzystywanych przez
Administratora.
.................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna

