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Informacje o zasadach wykorzystania danych osobowych w zakresie udzielonej zgody na korzystanie z 
wizerunku dziecka, wymagane na podstawie art. 13 RODO: 

Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Szkoła Muzyczna I Stopnia w Błażowej z siedzibą 
pod adresem 36-030 Błażowa, Plac ks. Adolfa Kowala 3 (dalej: Szkoła) w imieniu którego obowiązki 
administratora wypełnia Dyrektor. 

Dyrektor Szkoły wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się we wszystkich 
sprawach związanych z ochroną danych osobowych Państwa dziecka pod adresem: 
daneosobowe@blazowa.com.pl. Inspektorem ochrony danych jest Tomasz Mielech. 

Dane osobowe Państwa dziecka, o których mowa w treści zgody, to albo wyłącznie jego utrwalony wizerunek 
albo - w zależności od wskazanego celu - wizerunek wraz z imieniem, nazwiskiem i klasą, bądź wizerunek wraz 
z imieniem, nazwiskiem, klasą i okresem uczęszczania dziecka do Szkoły. Dane te mogą być wykorzystywane 
do promowania różnego rodzaju osiągnięć dziecka, do celów pamiątkowych oraz do promocji Szkoły lub 
wyłącznie do niektórych z tych celów - w zależności od Państwa woli, wyrażonej poprzez postawienie znaku „X” 
w odpowiednim kwadracie. Mówiąc językiem prawnym: podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 
jest Państwa dobrowolna zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Odbiorcami danych osobowych Państwa dziecka jest potencjalnie nieograniczony krąg osób. 

Szkoła nie zamierza przekazywać danych osobowych Państwa dziecka do innego Państwa lub organizacji 
międzynarodowej, jednakże oczywistym jest, że mieszkańcy innych krajów mogą swobodnie przeglądać stronę 
internetową oraz media społecznościowe Szkoły, jeżeli mają dostęp do Internetu. 

Wizerunek oraz inne dane osobowe Państwa dziecka, wykorzystane do wskazanych przez Państwa celów, 
będą przechowywane przez Szkołę bezterminowo, chyba że zdecydujecie się Państwo skorzystać z prawa do 
usunięcia tych danych zgodnie z treścią pkt. 7. 

Na zasadach określonych w RODO, posiadacie Państwo prawo do dostępu do danych osobowych Państwa 
dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia jego danych osobowych. 

Macie Państwo prawo do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek 
konsekwencji z tego tytułu. Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych dziecka nie ma jednak 

wpływu na legalność wykorzystania tych danych, które zostało dokonane na podstawie tej zgody przed dniem 
jej cofnięcia. 

W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem wykorzystywania przez Szkołę danych osobowych Państwa 
dziecka macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych 
osobowych. Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę 

pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 12. 

Umożliwienie Szkole wykorzystania danych osobowych dziecka, na zasadach wyrażonych w treści zgody, jest 
wyłącznie aktem Państwa dobrej woli wynikającej z chęci dzielenia się ze światem jego osiągnięciami, 
współtworzenia przez dziecko udokumentowanej historii Szkoły oraz umożliwienia Szkole dalszego rozwoju 
poprzez udział dziecka w jej akcjach promocyjnych. Niewyrażenie zgody nie wiąże się dla Państwa z 
żadnymi konsekwencjami. 

Dane osobowe Państwa dziecka nie będą przetwarzane automatycznie w tym nie będą przedmiotem 
profilowania. 
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