
       ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

W związku z uczęszczaniem dziecka do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogumiłowicach wyrażam zgodę na 

przetwarzanie wizerunku mojego dziecka do celów związanych z informacją o pracy dydaktyczno-wychowawczej i 

promocją Szkoły. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas 

udziału dziecka w konkursach/warsztatach/projektach edukacyjnych mogą zostać umieszczone na stronie 

internetowej Szkoły, profilu  Szkoły na portalu społecznościowym Facebook, przesłane do mediów oraz 

wykorzystane w innych materiałach promocyjnych. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (RODO).   

 

 

................................................                             ........................................... 

                  miejscowość, data                               podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Administrator, 

dane kontaktowe 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach, Bogumiłowice 5, 98-338 

Sulmierzyce, kontakt: 

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: spbogumilowice85@gmail.com 

2) telefonicznie: 34 3207080; 

3) pisemnie: Bogumiłowice 5, 98-338 Sulmierzyce. 

Inspektor 

Ochrony Danych 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z 

którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: 

artur.wojtaszczyk@elitpartner.pl 

Cele 

przetwarzania, 

podstawa prawna 

przetwarzania,  

Dane będą przetwarzane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w celach: 

1) promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji zebrania dobrowolnej 

zgody od rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie wizerunku dzieci w 

szkolnych akcjach promocyjnych, konkursach, warsztatach i innych projektach 

– dane przetwarzane do momentu wycofania zgody. 

Odbiorcy danych Dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom w związku z umieszczeniem zdjęć w 

sieci Internet w szczególności dla Facebook Ireland Ltd. 

Prawa osoby, 

której dane  

dotyczą 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Zespół Szkolno-Przedszkolny mają prawo 

do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których 

zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy 

dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują 

prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te 

sprzeciwiają się usunięciu danych, Zespół Szkolno-Przedszkolny nie potrzebuje już 

danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których 

dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te 

wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia 

nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przekazywanie 

danych do państw 

trzecich  

 

Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd., którego międzynarodowy 

charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą 

takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne 

zatwierdzone przez Komisję Europejską.  

 


