
Imię i nazwisko dziecka/ucznia ……………………….………………… 

ZGODA  NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA W CELACH ZWIĄZANYCH 

Z PREZENTOWANIEM DZIAŁAŃ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ORAZ EDUKACJI SPOŁECZNEJ 

Ja niżej podpisana (-y), jako Rodzic/prawny opiekun, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwalam/nie zezwalam1 na utrwalenie oraz nieodpłatne, wielokrotne, 

rozpowszechnianie oraz innego rodzaju przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Oleszycach 

(dalej „Szkoła”), wizerunku mojego, wyżej wskazanego, dziecka, uwidocznionego na materiałach filmowych 

i zdjęciowych wykonanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz programów, projektów, konkursów 

i zawodów z udziałem Szkoły, w celu i zakresie niezbędnym do działań informacyjnych i promocyjnych zajęć 

i uroczystości szkolnych oraz programów, projektów, konkursów i zawodów z udziałem mojego dziecka, w tym 

umieszczania wizerunku na stronie internetowej i profilach społecznościowych Szkoły, w informacjach prasowych 

i telewizyjnych, a także materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Szkołę innym 

podmiotom, w powyższym celu. Niniejsze zezwolenie nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

…………………………………. 

(podpis Rodzica/opiekuna prawnego) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA W CELACH ZWIĄZANYCH 

Z PREZENTOWANIEM DZIAŁAŃ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ORAZ EDUKACJI SPOŁECZNEJ 

Ja, niżej podpisana (-y) jako Rodzic/prawny opiekun, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na 

przetwarzanie danych osobowych mojego, wyżej wskazanego, dziecka, w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy 

Szkoły i klasy do której uczęszcza, w celu i zakresie niezbędnym do działań informacyjnych i promocyjnych zajęć 

i uroczystości szkolnych oraz programów, projektów, konkursów i zawodów z udziałem mojego dziecka, w tym, 

na umieszczanie tych danych  na stronie internetowej i profilach społecznościowych Szkoły, w informacjach 

prasowych i telewizyjnych, a także materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Szkołę 

innym podmiotom, w powyższym celu. 

Jednocześnie oświadczam, że z poniższą „Klauzulą informacyjną RODO” zapoznałam (-em) się. 

…………………………………. 

(podpis Rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



Klauzula informacyjna RODO 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 

ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Oleszycach, z siedzibą mieszcząca się przy ul. Mickiewicza 1, 37 – 630 Oleszyce, tel. 16 631 50 15 – 

zwany dalej „Administratorem”. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się  

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną 

pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres 

Administratora podany w pkt 1. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgody, w celu 

realizacji działań informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Oleszycach , zgodnie z treścią Pani/Pana zgody. 

4. Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym 

lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora; środkom masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, publikatory 

internetowe), a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

5. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego 

w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy 

prawa. Na przykład, w przypadku uroczystości szkolnych i rocznicowych dokumentacja może być 

przechowywana wieczyście (kategoria archiwalna A/BE25). 

6. W związku z przetwarzaniem, przez Administratora, danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

żądania od Administratora dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych 

- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne - osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich 

podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania, 

wskazanego w pkt 3. 
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