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W PRZYPADKU ZDJĘĆ NIELETNICH 

 (Imię dziecka zawsze będzie zastępowane akronimami lub pseudonimami) 

 

jako rodzic sprawujący władzę rodzicielską nad dzieckiem: 

IMIĘ NAZWISKO 

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 

 

OBYWATELSTWO 

PŁEĆ 

 

 

NAZWA SZKOŁY GRUPA WIEKOWA / KLASA 

 

 

Odnosząc się do zdjęć, ujęć, protokołów obserwacji, protokołów graficznych / tekstowych dzieci 

pobranych / przeprowadzonych / zebranych w ramach projektu FCHgo „Model edukacyjny 

wodorowych ogniw paliwowych dla szkół”. 

 

Szkoła_______________ 

Projekt FCHgo to międzynarodowy projekt finansowany z programu Horyzont 2020 w ramach 

wspólnego przedsięwzięcia FCH i obejmuje 5 krajów (Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Polska, Dania). 

Celem jest promowanie kultury świadomości ekologicznej i rozpowszechnianie zachowań przyszłych 

pokoleń w oparciu o lepszą znajomość możliwych zastosowań w codziennym życiu technologii 

związanych z czystą energią z wodorowych ogniw paliwowych, które będą odgrywać kluczową rolę 

w przyszłości. 

 

Oświadczam, że: 

 

Klauzula 1 - Publikacja i wykorzystanie zdjęć osobistych 

Zezwalam na obieg i publikację obrazów i materiałów, zarówno audio, jak i wideo, 

pochodzących z nich, bezpłatnie i w terminach określonych  przez obowiązujące prawo kraju, 

w którym zostały wyprodukowane, w ramach: stron internetowych i społecznościowych, 

mediów i innych tematycznych stron powiązanych wskazanych na stronie projektu 
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https://fchgo.eu/; papieru drukowanego, wystaw publicznych, popularnych publikacji 

naukowych i/lub nienastawionych na zysk działań szkoleniowych dla pracowników 

dydaktycznych i niepedagogicznych; wysyłanie do mediów. 

 

Zabraniam także ich używania w kontekstach, które podważają osobistą godność i reputację. 

 

Klauzula 2 - Obieg i przechowywanie obrazów 

Upoważniam do przechowywania zdjęć i filmów w elektronicznej pamięci uniwersytetu na Wydziale 

Edukacji i Nauk Humanistycznych oraz przyjmuję do wiadomości, że celem tych publikacji są 

informacje, filmy dokumentalne, badania naukowe i ewentualnie promocyjne oraz związane wyłącznie 

z działalnością instytucjonalną Uniwersytetu, z wyłączeniem wszelkiej działalności komercyjnej oraz 

w kontekstach, które nie naruszają godności dziecka. 

 

Klauzula 3 - Prawa autorskie  

Oświadczam, że mam świadomość, że materiały audio i wideo wyprodukowane przy użyciu tych 

obrazów są chronione prawem autorskim przez Uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia, ograniczonym 

do projektu FCHgo „Model edukacyjny dla ogniw paliwowych z wodorem dla szkół”, bez uszczerbku 

dla praw moralnych przysługujących autorowi (autorom). 

Szkoła___________________________________ 

 

Klauzula 4 - Praca intelektualna, dzieła literackie i artystyczne, prawa moralne autora 

Zgadzam się, że odpowiedzialność za ochronę i zarządzanie pracą intelektualną lub pomysłowością 

osoby odpowiedzialnej za projekt spoczywa na uniwersytecie i że ma on prawo do podjęcia kroków 

prawnych w przypadku niewłaściwego korzystania z niego, zawsze i w jakikolwiek sposób w ramach 

wyżej wymienionej działalności. Uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia jest zatem uprawniony do 

podjęcia kroków prawnych w powyższych przypadkach, bez uszczerbku dla możliwości indywidualnego 

Nauczyciela lub Opiekuna, odpowiedzialnego za projekt, zamiast tego działać w celu ochrony prawa 

moralnego, co stanowi prawo autora. 

 

Klauzula 5 - Właściwy sąd 

Zdaję sobie sprawę i zgadzam się, że w przypadku wszelkich kontrowersji związanych z działaniami 

prowadzonymi przez Departament Edukacji i Nauk Humanistycznych w ramach projektu FCHgo 

„Model edukacyjny w zakresie ogniw paliwowych dla szkół” właściwym sądem będzie wyłącznie sąd 

w Modenie. 

 

Klauzula 6 - Zniesienie opłat za nadawanie materiałów audio i wideo 

Oświadczam, że zrzekam się wszelkiego wynagrodzenia wynikającego z dystrybucji wykonanych nagrań 

lub, w przypadku gospodarczego wykorzystania nagrania, wynikające z tego opłaty muszą być 
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przedmiotem szczegółowych i osobnych negocjacji. 

 

Klauzula 7 - Polityka prywatności 

Oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem załączone informacje o przetwarzaniu danych 

osobowych, aby wyrazić zgodę na cele przetwarzania tam opisane w sposób wskazany, a w 

szczególności wiem, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE nr. 679/2016, dane osobowe dotyczące 

mnie będą przetwarzane przez uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia w celu prowadzenia działalności 

instytucjonalnej. 

Klauzula 8 - Informacje o odpowiedzialności rodzicielskiej 

Formularz ten zawiera nowe przepisy zawarte w odniesieniu do zgłoszenia. Poniżej znajdują się 

szczegółowe przepisy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej: art. 316, co.1 - Władza 

rodzicielska - Oboje rodzice ponoszą odpowiedzialność rodzicielską, która jest wykonywana za 

obopólną zgodą, biorąc pod uwagę zdolność naturalnych skłonności oraz naturalnych aspiracji i 

aspiracji dziecka. Rodzice uzgadniają miejsce zwykłego pobytu dziecka; 

Art. 337, ust. 3 - Środki dotyczące dzieci - Władza rodzicielska jest wykonywana przez oboje 

rodziców. Decyzje o największym zainteresowaniu dzieci dotyczące edukacji, wychowania, 

zdrowia i wyboru miejsca stałego pobytu dziecka podejmowane są za obopólną zgodą, biorąc pod 

uwagę zdolności dzieci, naturalne skłonności i aspiracje. W przypadku braku porozumienia decyzja 

zostaje przekazana do sądu. Ograniczając się do orzeczeń w sprawach dotyczących zwykłej 

administracji, sąd może postanowić, że rodzice wykonują oddzielnie władzę rodzicielską. Jeśli 

rodzic nie spełnia ustanowionych warunków, sędzia oceni również to zachowanie w celu zmiany 

warunków opieki; 

Art. 337, ust. 3 - opieka nad samotnym rodzicem i sprzeciw wobec wspólnej opieki - rodzic, 

któremu powierzone są wyłącznie dzieci, chyba że sąd postanowi inaczej, sprawuje wyłączną 

odpowiedzialność rodzicielską nad nimi; musi spełniać warunki określone przez sąd. O ile nie 

zaznaczono inaczej, decyzje o dużym znaczeniu dla dzieci są podejmowane przez oboje rodziców. 

Rodzic, któremu nie powierzono dzieci, ma prawo i obowiązek nadzorować ich edukację 

i wychowanie oraz może odwołać się do sędziego, gdy uzna, że zostały podjęte decyzje naruszające 

ich interesy. W świetle powyższych przepisów wniosek o rejestrację objęty odpowiedzialnością 

rodzicielską musi zawsze być podzielany przez oboje rodziców. 

 

Oświadczam, że dokonałem wyboru zgodnie z wyżej wymienionymi normami kodeksu cywilnego 

dotyczącymi odpowiedzialności rodzicielskiej. 

 

Miejscowość i data_____________________   

Rodzic: Imię i nazwisko ______________________________     Podpis _________________ 
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Ogłoszenie informacyjne ex art. 13 Rozporządzenie europejskie n. 679/2016 (RODO) 

dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia (zwany dalej Unimore) oraz, w jego imieniu, Departament 
Edukacji i Nauk Humanistycznych, jako administrator danych osobowych, informuje, że wyżej 
wspomniane przepisy prawne przewidują ochronę osób oraz inne tematy dotyczące przetwarzania 
danych osobowych oraz tego, że takie przetwarzanie będzie oparte na zasadach uczciwości, zgodności z 
prawem, przejrzystości i ochrony jego poufności i praw. Twoje dane osobowe, powiązane i powiązane 
z twoimi relacjami z Unimore, będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawnymi powyższego prawa 
i przewidzianymi w nim zobowiązaniami do zachowania poufności. 
 
Cel przetwarzania: przekazane przez Ciebie dane osobowe zostaną wykorzystane do opracowania 
Projektu FCHgo w ramach programu „Horyzont 2020” (model edukacyjny dotyczący wodorowych 
ogniw paliwowych dla szkół), a także wszelkich innych działań mających na celu realizację celów 
instytucjonalnych uniwersytetu. 
Podstawa prawna leczenia znajduje się w udzielonej przez Ciebie zgodzie. 
 
Zakres przekazywania danych osobowych. 
Aby osiągnąć powyższe cele, Twoje dane mogą być przekazywane do: 
    - konsultantów, którzy mogą zostać wyznaczeni do pomocy administratorowi danych w wypełnianiu 
ciążących na nim obowiązków prawnych (np. prawnicy, doradcy podatkowi); 
    - administracji publicznej (np. MIUR, afiliowane uniwersytety); 
    - ośrodków badawczych, organów związanych z Administratorem danych; 
 
Obowiązkowy lub fakultatywny charakter nadania. 
Podanie wymaganych danych nie jest obowiązkowe, ale ich odmowa uniemożliwiłaby udział 
w projekcie FCHgo programu „Horyzont 2020” (model edukacyjny dotyczący wodorowych ogniw 
paliwowych dla szkół). 
 
Kategorie przetwarzanych danych. 
Do realizacji wyżej wymienionych celów mogą być gromadzone dane o wspólnym charakterze. 
Przetwarzanie może jednak obejmować również dane należące do tzw. Kategorii specjalnych, o których 
mowa w art. 9 RODO (np. Dane sanitarne). 
 
Metody postępowania. 
Dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane głównie na komputerze i/lub urządzeniach 
wsparcia telematycznego. Niedające się przetworzyć dane przetwarzane są w formie papierowej. 
 
Możliwy transfer danych za granicę. 
Twoje dane mogą być przekazywane do krajów trzecich w następujących przypadkach: 
    - korzystanie z usług chmurowych przez administratora danych (np. Google). W odniesieniu do 
usługi w chmurze przetwarzanie odbywa się na podstawie formalnego mandatu na rzecz dostawcy, 
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wraz z odpowiednimi informacjami i instrukcjami dotyczącymi środków bezpieczeństwa i procedur, 
które należy przyjąć w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa; 
    - Uniwersytety, instytuty badawcze, firmy prywatne z umową o zarządzanie studiami lub programami 
badawczymi za granicą (np. projekt Erasmus). 
 
 
Okres przechowywania danych osobowych. 
Twoje dane osobowe będą przechowywane do celów instytucjonalnych Uniwersytetu i na mocy 
szczególnych zobowiązań prawnych, bez ograniczeń czasowych. 
 
Prawa osoby, której dane dotyczą. 
Zgodnie z RODO możesz korzystać z następujących praw: 
art. 15 Prawo dostępu osoby, której dane dotyczą; 
art. 16 Prawo do sprostowania; 
art. 17 Prawo do rezygnacji; 
art. 18 Prawo do ograniczenia postępowania; 
art. 20 Prawo do przenoszenia danych; 
art. 21 i art. 22: Prawo do sprzeciwu i zautomatyzowany proces decyzyjny dotyczący osób fizycznych. 
 
W celu zweryfikowania istnienia warunków i warunków wykonywania wyżej wymienionych praw należy 
odnieść się do pełnego tekstu wyżej wymienionych przepisów, dostępnego na stronie internetowej: 
www.garanteprivacy.it. 
Informujemy, że jeśli uważasz, że powyższe prawa zostały naruszone, obowiązujące przepisy pozwalają 
na złożenie skargi do Krajowego Urzędu Kontroli. 
 
Dane identyfikujące posiadacza informacji i osobę odpowiedzialną za ochronę danych. 
Administrator danych: zgodnie z prawem administratorem danych jest Uniwersytet w Modenie i Reggio 
Emilia, w osobie Magnifico Rettore, z siedzibą pod adresem Università 4, 41121 Modena; Telefon: 059 
2056095. 
Inspektor ochrony danych: inspektorem ochrony danych jest Vittorio Colomba, prawnik, dostępny pod 
następującym adresem e-mail: dpo@unimore.it. 
 
 
W związku z powyższymi informacjami wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 
w tym należących do poszczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 rozporządzenia UE nr. 
679/2016, w celach i w sposób w nich opisany. 
 
Miejscowość i data _____________________________ 
 
Podpis_________________________________________________________ 
 
* JAK WYPEŁNIĆ ŻÓŁTE POLA: 
 

PRZYPADEK A: ZESPÓŁ SZKOLNY ZAANGAŻOWANY W ZDALNĄ EDUKACJĘ 
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i. PROSZĘ PODAĆ PEŁNE DANE SZKOŁY I NAUCZYCIELA. 

ii. PODPISANE PRZEZ RODZICÓW ZAANGAŻOWANYCH UCZNIÓW. 

 

PRZYPADEK B: PEŁNOLETNI UCZEŃ POWOŁUJE ZESPÓŁ DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

i. JEŚLI MASZ ZGODĘ SZKOŁY NA UDZIAŁ, PROSZĘ WPROWADŹ PEŁNE DANE 

SZKOŁY I NAUCZYCIELA; W PRZECIWNYM PRZYPADKU POMIŃ DANE SZKOŁY 

I NAUCZYCIELA. 

ii. ODNIESIENIE DO „OPIEKUNA LUB NAUCZYCIELA ODPOWIEDZIALNEGO ZA 

PROJEKT” AUTOMATYCZNIE ODNOSI SIĘ DO PEŁNOLETNIEGO UCZNIA 

ODPOWIEDZIALNEGO ZA GRUPĘ. 

iii. PODPISANE PRZEZ ZAANGAŻOWANYCH UCZNIÓW PEŁNOLETNICH. 

W PRZYPADKU GDY W GRUPIE SĄ MAŁOLETNI UCZNIOWIE, WYMAGANE SĄ 

PODPISY ICH RODZICÓW. 

 

PRZYPADEK C: MAŁOLETNI UCZESTNIK BIORĄCY UDZIAŁ Z DOROSŁYM CZŁONKIEM 

RODZINY 

ja. POZOSTAW NIEWYPEŁNIONE DANE SZKOŁY I NAUCZYCIELA. 

ii. ODNIESIENIE DO „OPIEKUNA LUB NAUCZYCIELA ODPOWIEDZIALNEGO ZA 

PROJEKT” AUTOMATYCZNIE ODNOSI SIĘ DO DOROSŁYCH CZŁONKÓW RODZINY 

ODPOWIEDZIALNYCH ZA GRUPĘ. 

iii. PODPISANE PRZEZ DOROSŁEGO CZŁONKA RODZINY. 


