
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 
WIZERUNKU DZIECKA  

 
 

Ja, niżej podpisany/a:                                                                 Właściwe zaznaczyć znakiem X 
 
1)        wyrażam zgodę                         nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć  
                                                                 oraz filmów mojego dziecka na stronie internetowej szkoły 
2)       wyrażam zgodę                          nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć 
                                                                mojego dziecka na tablicach ogłoszeń 
3)       wyrażam zgodę                          nie wyrażam zgody  na przetwarzanie i publikowanie zdjęć 
                                                                mojego dziecka na plakatach 
4)       wyrażam zgodę                          nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć 
                                                                mojego dziecka na ulotkach i broszurach 
 
………………………………………………………………………………………………..... 
                                       (imię i nazwisko dziecka) 
przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Gąski 14, 19-400 Olecko. 
Zostałem/łam poinformowany/a na podstawie 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, że: 
1) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Gąskach; 
2) dane kontaktowe inspektora danych osobowych: e-mail: rodo@spg.olecko.edu.pl, tel. 87-523-03-76; 
3) celem przetwarzania danych osobowych jest promocja szkoły i osiągnięć dzieci/uczniów; 
4) dane osobowe (wizerunek) przetwarzane będą przez cały cykl edukacyjny; 
5) podstawą przetwarzania danych jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna dziecka, którego 
    dane dotyczą; 
6) odbiorcami danych osobowych są wszyscy, ponieważ wizerunek będzie podany do publicznej 
wiadomości. 
Ponadto: 
1. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wycofania się ze zgody. 
2. 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, strony internetowej, tablic ogłoszeń. 
3. Nie będzie możliwe zebranie plakatów oraz ulotek, które zostały upublicznione. 
4. Mam prawo do: bycia poinformowanym/ą, wglądu, poprawiania, wycofania w dowolnym 
    momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, żądania dostępu  
    do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie 
    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
    odszkodowania. 
5. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
    zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. 
6. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 
    dane osobowe zostały zebrane. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
8. Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko  
    w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. 

 
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna: ………………………………….…………… 
Data: …………………………………………………………………………………………… 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………………………… 

 
 


