
 

Opole, dnia……………………… 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 
 

W celu realizacji umowy pomiędzy MCWE w Opolu a …………………………………………………………………………………….. 
                                                                                  (nazwa szkoły/placówki) 

na potrzeby realizacji konkursu „Opole w żółto-niebieskich barwach”   
będą przetwarzane dane osobowe rodzica oraz dziecka 

 
Ja, niżej podpisana/ny  
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego * ………………………………………………………………………… 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka 
 
 
………………………………………………………..………………………………………………. 
                                                                                        Imię i nazwisko dziecka    
 

przez Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu ul. Powstańców Śląskich 19   
45-086 Opole, w celu realizacji usług obejmujące niżej wymienione zgody: 
 
ZGODA NA ROBIENIE ZDJĘĆ I FILMOWANIE  
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka  oraz udostępnianie i wykorzystanie jego (imię i nazwisko 
dziecka) wizerunku do celów promujących pracę Ośrodka  (zdjęcia w prasie, filmy, fotografie grupowe, umieszczanie ich na stronie internetowej 
Ośrodka, miasta, filmowanie i fotografowanie profesjonalne i amatorskie podczas imprez, uroczystości i wydarzeń, udostępnianie danych /w 
tym filmów i fotografii/, w ramach uczestnictwa w różnych akcjach i konkursach). 
 
 

…..……………………...... 
(data) czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ PRAC  

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko/dzieci na tablicach, na stronie 

internetowej Ośrodka oraz w mediach (Internet, prasa, telewizja). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka/dzieci 

będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Ośrodka. 

 

…..……………………...... 
(data) czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

 
Oświadczam, iż  zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania  i że dobrowolnie   udzieliłam\em informacji dotyczących danych 

osobowych  moich i dziecka,   zgodnie z Rozporządzeniem  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego. 

 

…..……………………...... 
(data) czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

* - właściwe podkreślić 

Klauzula informacyjna 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres 

sekretariatmodn@mcwe.opole.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy lub w formie pisemnej w siedzibie Administratora. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu z siedzibą w Opolu, przy ul. 

Powstańców Śląskich 19, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku  jest:  Pan Tomasz Sopyła , e-mail: iodo@mcwe.opole.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu statutowym i nie będą udostępniane innym odbiorcom,  

 posiada Pani/Pan prawo do: 

o żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 

o wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

o przenoszenia danych, 

o wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (drogą mailową na adres iodo@mcwe.opole.pl lub w formie pisemnej w siedzibie 

Administratora). 

 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu umowy.  
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