
..........................................................                    Dobrodzień, dn. .......................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 
                      

 
..........................................................                       
 
.........................................................                              
(imię i nazwisko obojga rodziców/opiekunów prawnych 

 

ZGODA  

RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH  
NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

              Oświadczam, że wyrażam zgodę, nie wyrażam zgody* na umieszczanie 

zdjęć i/lub materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka, 

zarejestrowanych podczas zajęć, konkursów, przeglądów, festiwali, wyjazdów                     

i uroczystości na stronie internetowej, w kronikach, gablotach oraz tablicach 

informacyjnych, a także w mediach w celach promowania Szkoły.                                         

W przypadku osiągnięcia sukcesów w konkurach, turniejach, olimpiadach celem 

przetwarzania będzie wyróżnienie dziecka oraz promowanie postaw proedukacyjnych. 

              Oświadczam, że wyrażam zgodę, nie wyrażam zgody* na umieszczanie           

i publikowanie prac wykonywanych przez moje dziecko na stronie internetowej,                  

w kronikach, gablotach oraz tablicach informacyjnych, a także w mediach                               

w celach informacyjnych i promocji. 

              Oświadczam, że wyrażam zgodę, nie wyrażam zgody* na upublicznianie w 

internetowych systemach informatycznych szkoły, w kronikach, gablotach                       

oraz tablicach informacyjnych, a także w mediach podstawowych danych 

identyfikacyjnych naszego dziecka: imię i nazwisko, nazwa szkoły, klasa. 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych... 

 

 

................................................................................................................. 
(czytelny podpis obojga rodziców lub opiekunów prawnych pracownika) 

 
*-niepotrzebne skreślić 

 
 
 



Informacja: 
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 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..., Administrator danych informuje, że: 
 
 Administratorem danych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 49, 46-380 Dobrodzień 

 Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

 Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka jest dobrowolna. 

 Zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka można wycofać                  

w każdym momencie.  

 Rodzic, opiekun prawny dziecka ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi. 

 Do publikacji nie będą wybierane materiały przedstawiające osoby w sytuacjach                

i pozach naruszających ich dobra osobiste. 

 Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacjom 

międzynarodowym. 

 

 

 

................................................................................................................. 
(czytelny podpis obojga rodziców lub opiekunów prawnych pracownika) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


