
 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU  

 Wyrażam zgodę 

 Nie wyrażam zgody   
 

(zaznaczyć właściwe) 

na nieodpłatne wykorzystywanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie zdjęć oraz filmów zawierających 

wizerunek mój/mojego dziecka/podopiecznego dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego 

materiału do celów promowania działalność  świetlicy szkolnej  w każdej formie zgodnej z prawem, w zakresie 

związanym z działaniami promującymi placówkę wykraczającymi poza prawo oświatowe,  zgodnie z 

Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz  jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz filmy, prace dzieci wykonywane 

podczas zajęć oraz w związku z wydarzeniami związanymi z działalnością świetlicy  szkolnej  w tym z 

wewnętrznymi  konkursami, w których bierze udział uczeń mogą zostać umieszczone na stronie internetowej 

szkoły, na portalu społecznym Facebook, w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Szkoły  

oraz w mediach (prasa, telewizja).  (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r. tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r. Dz. U z 2017 r. poz. 880, poz. 1089, poz.60 i z 2018 r. poz.60). 

 

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

(miejscowość/data)                                (czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (również wizerunku)  jest ……………………………………………………………………... 

2. Kontakt Inspektorem ochrony danych: kontakt@iszd.pl  
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. 

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym  

do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.  
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące 

uprawnienia: 

• dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

• żądania ich sprostowania, 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą  
elektroniczną kierując korespondencję na adres 

……………………………………………………………………….................................................. 
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
10. Okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych: przez rok/ do zakończenia okresu edukacji w placówce po czym zostaną 

przechowywane zgodnie z okresami archiwizacji określonymi w przepisach szczególnych w tym prawie oświatowym oraz ustawie dotyczącej 

okresów archiwizacji.  
W przypadku wizerunku uczestników zajęć świetlicowych dane przetwarzane będą do momentu odwołania zgody. 
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