
Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna ucznia. 

 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka przez Urząd Miasta w Żaganiu ul. 

Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań, w zakresie promocji, osiągnięć i umiejętności dziecka 

związanych z przyznaniem stypendium Burmistrza Miasta Żagań. Wyrażenie zgody jest 

jednoznaczne z tym, iż wykonywane fotografie, filmy lub nagrania mogą zostać umieszczone na 

stronie internetowej Urzędu Miasta, profilu  Urzędu Miasta na portalu społecznościowym 

Facebook, przesłane do mediów oraz wykorzystane w innych materiałach promocyjnych. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych ( Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83 ) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO).   

 
............................................................                     .......................................................................................... 

              (miejscowość, data)                     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia) 

 

 

Klauzula informacyjna 

Administrator, 

dane kontaktowe 

Urząd Miasta Żagań, reprezentowany przez Burmistrza z siedzibą przy ul. 

Plac Słowiański 17, 68 – 100 Żagań kontakt: 

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: info@um.zagań.pl  

2) telefonicznie: 68 477 10 40, 68 477 10 50 

3) pisemnie: ul. Plac Słowiański 17, 68 – 100 Żagań 

Inspektor 

Ochrony Danych 

W Urzędzie Miasta został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: 

iode@um.zagan.pl 

Cele 

przetwarzania, 

czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych, 

podanie danych 

Dane będą przetwarzane przez Urząd Miasta Żagań w celu: 

1) wypełnienia obowiązków wynikających z: 

a. art. 6 lit. a i e 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; 

b. art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 

zm.); 

c. art. 90t ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.). 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania stypendium 

uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół przez Burmistrza Miasta Żagań. 

Dane przetwarzane będą nie dłużej niż do wycofania zgody lub przez okres 

niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych przepisach odrębnych, w tym przepisach 

archiwalnych. Podanie danych jest obowiązkowe w celu przyznania 

stypendium. 



Odbiorcy danych Dane osobowe będą ujawnione następującym odbiorcom: 

1) Uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. 

2) Przekazane do materiałów promocyjnych miasta. 

3) Podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora. 

Prawa osoby, 

której dane  

dotyczą 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Urząd Miasta mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla 

których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te 

kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z 

prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Urząd Miasta nie 

potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec 

przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów 

administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn 

związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


