
   

…………………………………..   

Miejscowość, data   
   

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU    
   

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nieodpłatnej publikacji 

zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka     
                                          

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

   

zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości oraz podczas uczestnictwa w programach, projektach, 

zawodach, konkursach i innych uroczystościach szkolnych w mediach: Internecie, prasie, telewizji, 

gablotach, kronikach oraz gazetkach szkolnych.    

(*) – niepotrzebne skreślić   
   

Przyjmuję do wiadomości, iż:   

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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dalej RODO informuję, że:   

   

1. Administratorem  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2, im. Jana Kochanowskiego w Mońkach, ul. 

Tysiąclecia 17, 19-100 Mońki reprezentowana przez Dyrektora.    

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@eterneco.eu lub pisemnie na adres 

Administratora danych.  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. udzielonej 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu informacji o działalności szkoły i promocji szkoły. Ponadto dane 

osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. realizacji zadania w interesie publicznym 

Administratora w celu publikacji prac oraz osiągnięć Pani/Pana dziecka w mediach: Internecie, prasie, telewizji, 

gablotach, kronikach oraz gazetkach szkolnych.  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.   

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody ( przez cały okres trwania edukacji szkolnej 

oraz po ustaniu edukacji szkolnej– do momentu wycofania niniejszej zgody).   

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO 

oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do:   sprostowania danych osobowych, na 

podstawie art. 16 RODO,    

• usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,   

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,   

• przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,   

• wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO,   

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na 

podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

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

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.   

   

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

    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                             (podpis rodzica/opiekuna prawnego)   


