Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zezwolenie na publikację pracy i danych
osobowych ucznia
Działając w imieniu __________________________________________________________
			

imię i nazwisko

ucznia _________________________________________________________________,
			

klasa / szkoła

jako rodzic/opiekun prawny/uczeń pełnoletni,
• wyrażam zgodę1 na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie imienia i nazwiska, klasy, w celu
przeprowadzenia Ogólnopolskiego Przeglądu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby - badanie jakości kształcenia artystycznego, w trybie określonym zasadami dostępnymi na https://cea-art.pl/regulaminy/
Zal_2_Regulamin_przegladow_plastycznych.pdf;
• zezwalam na nieograniczone czasowo (dla celów niekomercyjnych) nieodpłatne wykorzystanie zdjęć
prac wykonanych podczas Przeglądu organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej, w roku
szkolnym 2019/2020 (zgodnie z art. 82 ust. 1 przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231);
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ______________________________________
data i czytelny podpis ucznia pełnoletniego __________________________________________

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Przeglądu.

1.

Dane osobowe związane z organizacją i przeprowadzeniem przeglądu przetwarzane na zasadach określonych
w przepisach prawa oświatowego i ustawowych uprawnieniach Centrum Edukacji Artystycznej oraz Rozporządzeniu 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 („RODO”).

2.

Administratorem danych osobowych uczestników badania jakości kształcenia artystycznego jest specjalistyczna
jednostka nadzoru, o której mowa w art 53 ust.1 ustawy - Centrum Edukacji Artystycznej, zwane dalej „Centrum”.

3.

Szczegółowy zakres przetwarzania i prawa osób, których dane dotyczą dostępne są na - https://bip.e-cea.pl/
site/download/25048/Ochrona%20danych%20osobowych.pdf

				

_________________________________________

					

czytelny podpis/y rodziców/opiekunów prawnych/ ucznia pełnoletniego

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r;
1.

