
Czeremcha, dn. ………………………….. 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z 04.02.1994  r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1231) oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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 – RODO) (Dz.U. UE L 119 s. 1) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających 

wizerunek mojego dziecka 

- wychowanka ZSP Przedszkole w Czeremsze ………………………………………………………… 
                                                                                                   /imię i nazwisko dziecka/ 
 

- ucznia ZSP Szkoła Podstawowa w Czeremsze ……………….………………………………………. 

                                                                                                             /imię i nazwisko dziecka/ 

Zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz uczestnictwem w programach, 

projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Czeremsze oraz publikowanie ich na stronie internetowej szkoły, zamieszczania w 

kronice szkolnej w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z 

realizowanymi przez szkołę zadaniami. 

 

INFORMACJA 

Przyjmuję do wiadomości iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze ul. Szkolna 2, 17-

240 Czeremcha, Tel. 85 6850014 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem kroszczenko.iodo@gmail.com 

3. Podaje dane będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania nauki w szkole 

oraz przez czas adekwatny do przepisów o archiwizacji lub do cofnięcia wyrażonej zgody. 

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnianie na podstawie stosownych 

przepisów prawa. 

5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze ze mnie danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

7. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi w sytuacji nieprawidłowego przetwarzania do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

………………………………………………………… 

/data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

mailto:kroszczenko.iodo@gmail.com

