
………………………………………………….. 

 

………………………………………………… 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz jego                                                       

imienia i nazwiska na stronach  internetowych, w prasie 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego 

dziecka oraz jego imię i nazwisko                       

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

                                                                          Imię i nazwisko dziecka 

ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach zarejestrowanych podczas zajęć  

i uroczystości szkolnych organizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową  im. Jana Pawła II  

w Zbludowicach na stronie internetowej szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę 

(Facebook)                        

 i podmiotów współpracujących, w serwisach społecznościowych, prasie w celu informacyjnym                   

 i     promocyjnym szkoły. 

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

                                                                                                /data i czytelny rodziców-opiekuna prawnego/        

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. Urz. 

UE L119/1) informujemy, że: 

1. Administratorem  danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Zbludowicach reprezentowana przez Dyrektora, ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-Zdrój. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt 413705260, adres e-mail: iod@umig.busko.pl 

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

z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym na stronach internetowych i profilach internetowych 

zarządzanych przez szkołę (Facebook) i podmiotów współpracujących, w serwisach społecznościowych, prasie,  

na podstawie zgody w oparciu  o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

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

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane do czasu wycofania zgody 

na przetwarzanie w tym celu. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dziecka, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem  poprzez przesłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na adres szkoły. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, 

że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Przetwarzanie danych dziecka nie będzie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

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

                                                                                                         /data i czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego/ 

 


