
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
(rozpowszechnianie wizerunku)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (4.5.2016  L  119/38  Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że: 

1. Administratorem  danych  osobowych  Państwa  oraz  Państwa  dzieci  jest:  Gminne  Przedszkole  
w Tworogu,  reprezentowany  przez  Dyrektora,  mający  swoją  siedzibę  przy  ul.  Słowackiego  16,  42-690
Tworóg, tel. 322857351 e-mail: dyrekcja@gptwor  o  g.pl  

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: iod@csw.edu.pl;
3. Dane osobowe w postaci wizerunku Państwa i Państwa dzieci są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

a rozporządzenia 2016/679 RODO w celach promujących Gminne Przedszkole w Tworogu;
4. Dane  osobowe  w  postaci  wizerunku  Państwa  i  Państwa  dzieci  mogą  być  przekazywane  podmiotom

uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe w postaci wizerunku Państwa i Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego

ani do organizacji międzynarodowej;
6. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci będą przetwarzane wyłącznie przez okres obowiązywania zgody na

rozpowszechnianie wizerunku;
7. Zgodę możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w formie oświadczenia,  które można złożyć  

w  sekretariacie  przedszkola,  co  uniemożliwi  dalsze  rozpowszechniania  wszelkich  zdjęć  i  filmów  
z wyłączeniem sytuacji, w których wizerunek Państwa i Państwa dzieci stanowi jedynie  szczegół całości
takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;

8. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem;

9. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych;

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2; 

11. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  brak  Państwa  zgody  uniemożliwi
rozpowszechnianie wizerunku Państwa i Państwa dzieci;

12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym
profilowaniu. 
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