
Załącznik nr 6 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA 

OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisany: 
 

  Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na szkolnej stronie FACEBOOK. 

  Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na szkolnej stronie internetowej. 

  Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na szkolnych tablicach ogłoszeń. 

  Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na plakatach szkolnych. 

  Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na szkolnych ulotkach i broszurach. 

  Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na szkolnej tablicy absolwentów. 

  Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka w kronice szkolnej. 

 

Zgoda dotyczy zdjęć i filmów, na których zarejestrowany jest wizerunek mniej niż 4 osób (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgody nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół 

całości, takiej jak zgromadzenie, publiczna impreza, itp.). 

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

przez Zespól Szkolno-Przedszkolny w Mieroszynie 
Administratorem danych osobowych jest Zespól Szkolno-Przedszkolny w Mieroszynie ul. Szkolna 2, 84-103 Łebcz 
Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych 

Małgorzata Zgutka spmieroszyno.iod@gmail.com 

Celem przetwarzania jest Promocja szkoły/przedszkola. 
Podstawą przetwarzania jest Zgoda osoby, której dane dotyczą 
Odbiorcami danych osobowych są Wszyscy, ponieważ wizerunek będzie podany do publicznej wiadomości 
Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
Dane osobowe będą przechowywane do dnia wycofania się ze zgody. 
Ze zgody można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora. Wycofanie się ze 
zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania wizerunku mojego dziecka przez administratora od dnia złożenia wycofania, 
usunięciem wizerunku z materiałów wewnętrznych, FACEBOOK, strony internetowej, tablic ogłoszeń, tablicy absolwentów. Nie 
będzie możliwe zebrać plakatów oraz ulotek, które zostały upublicznione. 
Mam prawo do: ochrony danych osobowych; wyrażenia i cofnięcia zgody; informacji; dostępu do danych; sprostowania danych; 
bycia zapomnianym; ograniczenia przetwarzania; powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych; 
niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych; kontaktu z IOD; odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową 
oraz wniesienia skargi do PUODO. 
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje 
danych osobowych. 
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane 
dotyczą, wyrazi na to zgodę. 
Imię opiekuna prawnego Nazwisko opiekuna prawnego Data Podpis opiekuna prawnego 
 
 

   

 

 

 

 

 

 



 
 


