
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam *zgody na nieodpłatną publikację zdjęć i materiałów 

filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka oraz jego imię i nazwisko 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                    (Imię i nazwisko dziecka) 

ucznia Szkoły ………………………………………………………………………………………………………………….. 

zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych organizowanych przez Szkołę  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

na stronie internetowej szkoły, w lokalnej prasie (Kurier Chmielnicki), podczas wycieczek, 

zawodów sportowych, na tablicach ściennych w szkole, na tablicy absolwentów  

w celu informacyjnym i promocyjnym szkoły na cały okres nauki w szkole. 

 

                                                                          ………………………………………………………………………………. 

                                                                           Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 

119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2.) 

 informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Zespół Placówek 

Oświatowych w Piotrkowicach z siedzibą w Piotrkowicach ul. Franciszki Krasińskiej 1, 26-020 

Chmielnik  reprezentowany przez Dyrektora – Jacka Sobasia, kontakt pod numerem telefonu 

41 354 90 12 lub na adres e-mail: tarnoskala@wp.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt na adres e-mail: 

rodo.oswiata@chmielnik.com 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka w zakresie wizerunku oraz imienia i nazwiska będą 

przetwarzane w celu informacyjnym, promocyjnym szkoły oraz osiągnięć uczniów, na 

podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych – art. 81 ust. 1, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny – art. 23 

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka wskazane w pkt. 3 będą przechowywane do czasu 

wycofana zgody na przetwarzanie w tym celu. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolny momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej 

cofnięciem. 

mailto:rodo.oswiata@chmielnik.com


6. Przysługuje Pani/panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

dziecka, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. 

8.  Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

9. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 i 4 RODO. 

 

                                                                        ……………………………………………………………………………….. 

                                                                         Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

*niewłaściwe skreślić 


