OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z PROMOCJĄ PLACÓWKI

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………..………………………………………………………
Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne z siedzibą w Niepołomicach, reprezentowaną przez
Dyrektora: Dominika Pasternaka (Administratora danych osobowych). Przyjmuje do wiadomości,
że dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych placówki poprzez publikację zdjęć i filmów,
prac dziecka i innych danych osobowych wymienionych w oświadczeniu w związku z pobytem dziecka
w placówce przez okres wskazany w informacji o przetwarzaniu danych. Zgoda dotyczy przetwarzania
danych:










na stronie internetowej jednostki pod adresem: moa@moa.edu.pl
na fanpage Facebook jednostki pod adresem: www.facebook.com/moaniepolomice
na kanale YouTube jednostki pod adresem: www.youtube.com/channel/UCcWg1n3nR83olr-Valdvz0Q
na Twitterze pod adresem: www.twitter.com/MOA_Niepolomice
na korytarzach, w gablotach zewnętrznych i wewnętrznych placówki;
w kronice MOA, publikacjach pamiątkowych;
na czasowych ekspozycjach i wystawach;
w gazetce MOA;
w TV MOA.

Uwaga:
 Wyrażenie zgody na promocję w mediach społecznościowych jest także jednoczesną zgodą na transfer
danych poza UE, w tym do USA, gdzie dane mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego USA bez możliwości skorzystania z praw, które gwarantuje RODO (np. wniesienia
sprzeciwu).
 Wyrażenie zgody na promocję na Facebooku jest jednoczesną zgodą na przetwarzanie wizerunku jako
danej biometrycznej, gdyż Facebook stosuje technikę rozpoznawania twarzy.
Zgoda dotyczy danych osobowych w zakresie:
 imię i nazwisko,
 prace autorskie (plastyczne, graficzne, literackie, itp.) z ich danymi identyfikującymi,
 wizerunek,
 głos.
W przypadku zgody na przetwarzanie wizerunku, jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne jego
rozpowszechnianie na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

…………………………………………………………..
(data i czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych)

* niepotrzebne skreślić

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Państwa i waszego dziecka jest Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne
z siedzibą w Niepołomicach, tel. 12 28 11 561, e-mail: moa@moa.edu.pl. W jej/jego imieniu zadania Administratora
wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych
warunków przetwarzania tych danych.
Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail:
iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy jednostki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości
związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej jednostce.
Naszym głównym celem przetwarzania jest:
 promocja jednostki,
 przekazanie danych promocyjnych innym podmiotom, które realizują działalność dziennikarską lub promocyjną.
Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia znanego jako RODO1,
która może być w każdej chwili wycofana.
Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych w celach promocyjnych (w tym wizerunku) lub brak zgody na
przekazanie danych innym podmiotom nie stwarza negatywnych konsekwencji dla Państwa i dziecka.
Dane będą przechowywane przez następujące okresy:
 Zdjęcia na aparatach fotograficznych do 1 roku,
 Zdjęcia na nośnikach informatycznych do 25 lat
 Na stronie internetowej do 25 lat
 Na Facebooku do 25 lat
 W gablotach do 5 lat
 W księgach, publikacjach pamiątkowych do 25 lat
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Dane przekażemy do:
 Dostawca hostingu strony: home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać
usunięcia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, bez wpływu
na przetwarzanie przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, jednak mogą
to robić dostawcy mediów społecznościowych, o czym informują w Politykach prywatności.
Jesteśmy współadministratorem danych w serwisach społecznościowych, ponieważ decydujemy jakie materiały tam
udostępniać, w jakiej formie i na jak długo. W pozostałych aspektach przetwarzania danych umieszczanych w tych
serwisach (w szczególności aspektach dotyczących bezpieczeństwa przechowywania danych) Administratorem jest
dostawca mediów społecznościowych. Zachęcamy do zapoznania się z Politykami prywatności dostawców mediów
społecznościowych:
 Serwis YouTube dostarczany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California
94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informacje
na temat przetwarzania danych przez serwis YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
 Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez aplikację Twitter (355 Market Street, Suite 900,
San Francisco, CA 94103 USA, a w UE Twitter International Company 1 Cumberland St. S, Fenian St, Dublin
2, D02 AX07, Irlandia) dostępne są pod adresem: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules
 Informacje na temat przetwarzania danych przez Facebooka (Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand
Canal Harbour Dublin 2 Irlandia), dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation/
W ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisów mediów społecznościowych (Facebook, You Tube, Tweeter)
mają charakter ponadnarodowy. Serwisy te mogą przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w tym do Stanów Zjednoczonych. Informacje na temat transferu danych znajdą Państwo w Politykach Prywatności tych dostawców.
Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez naszą placówkę uzyskają Państwo na stronie internetowej
jednostki pod adresem : www.moa.edu.pl

Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

