ZAŁĄCZNIK NR 2

	Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnej z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1)zwanym dalej „RODO”,

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez  Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II  z siedzibą w Dębicy, ul.Rzeszowska 78 w formie zdjęć, fotografii cyfrowych, filmów na stronie Internetowej i facebooku Szkoły, zdjęć na gazetkach ściennych Szkoły, zdjęć i filmów dla organu prowadzącego Szkołę, prasy i telewizji  dla celów XI Akademii Gimnazjalnej „Techniki Dawne i Niedawne” .


……………………………………..…………						……………………………………..…………
 Miejscowość, data 									czytelny podpis


Ze względu na udział w XI Akademii Gimnazjalnej „Techniki Dawne i Niedawne”  uczestników nieletnich należy załączyć pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem o następującej treści:

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka:

……………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko oraz wiek dziecka


……………………………………..…………						……………………………………..…………
 Miejscowość, data 								czytelny podpis rodziców (opiekunów prawnych)





ZAŁĄCZNIK NR 2

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 
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