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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowanego przez Dyrektora (dalej ADO), 

a Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Tynda iod@efigo.pl. Dane osobowe są przez nas przetwarzane na 

podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, ustawa z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Pani/Pana zgody w celu 

udziału Pani/Pana dziecka w projekcie pn.: „Nabywając nowe kompetencje buduj swoją przyszłość w 

Budowlance” . Dane przetwarzane są w celach dydaktycznych i wychowawczych. Więcej informacji o przetwarzaniu 

danych osobowych można znaleźć na stronie http://www.zsp3.piotrkow.pl 

 

……………………….…………………………………………………………………………………………. 
(proszę wpisać imię i nazwisko Dziecka) 

 
 
 

A. ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU DZIECKA 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego Dziecka w tym jego wizerunku przez ADO, w celu zapisu 

i publikacji fotorelacji i filmów w ramach udziału mojego dziecka w projekcie pn.: „Nabywając nowe kompetencje 

buduj swoją przyszłość w Budowlance”, w których Dziecko bierze udział.: 
1. Publikacji ww. danych następujących stronach internetowych, 
WYRAŻAM ZGODĘ /NIE WYRAŻAM ZGODY *–  należących do ADO stronach WWW dostępnych z Internetu, 
WYRAŻAM ZGODĘ /NIE WYRAŻAM ZGODY * –  innych media (prasa, radio, telewizja), 
2. Udostępnienie danych poprzez publikację prac graficznych, uzyskanych dyplomów, podziękowań oraz dowodów 

osiągnięć Dziecka w budynku/kach ADO. 

 

*Niewłaściwe skreślić 
 

……………………….…………………………………………………………………………………………. 
Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) Dziecka 

 

 

B. ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU DZIECKA PRZEZ PODMIOTY, 

Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE ADO 
WYRAŻAM ZGODĘ /NIE WYRAŻAM ZGODY * zgodę(y) na publikację wizerunku, w postaci zdjęć i/lub filmów 

z udziałem mojego dziecka na stronach w Internecie, które należą do innych podmiotów (np.: prasa, radio, telewizja, 

szkoły uczestniczące w Konkursie itd.), z którymi współpracuje ADO w ramach realizacji w projekcie pn.: 

„Nabywając nowe kompetencje buduj swoją przyszłość w Budowlance”. 
 

 

*Niewłaściwe skreślić 
……………………….…………………………………………………………………………………………. 

Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) Dziecka 


