
 

Zgody na wykorzystanie wizerunku i danych dziecka 

Jako prawny opiekun dziecka:  

 

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

(imię, nazwisko dziecka/klasa i data urodzenia albo PESEL) 

 

niniejszym wyrażam wobec  Podstawowej Ekologicznej Szkoły Podstawowej w Rumi 

 

1. Zgodę na udział mojego dziecka w konkursach organizowanych przez szkołę 

podstawową………………………………………………………………TAK / NIE* 

2. Wyrażam zgodę na publikowanie danych dziecka w zakresie: imię, nazwisko, klasa, 

wiek,    osiągnięcia    sportowe,   edukacyjne,   wykonane   prace,   osiągnięte   miejsca 

w konkursach   i/lub   zawodach,   otrzymane   nagrody,   uczestnictwo   w  programach 

i akcjach edukacyjnych oraz społecznych organizowanych lub współorganizowanych 

przez placówkę: 

a) ..... W publicznie dostępnych miejscach placówki …………………………………………………………………………………..TAK / NIE* 

b) ..... Na tablicy absolwentów w szkole………………………………….……………………………………………………………………..TAK / NIE* 

c) ..... Na publicznie dostępnej stronie internetowej placówki ………………...................................................TAK / NIE* 

d) ..... W materiałach drukowanych wydawanych przez placówkę  (kronika szkolna, gazetka szkolna , broszury, 

plakaty, ulotki itp.)……………………........................TAK / NIE* 

e) ..... W tradycyjnych mediach (radio, prasa, TV) relacjonujących działania i dokonania placówki TAK /NIE* 

f) ..... Na portalach społecznościowych na profilu należącym do Szkoły………………………………………………..TAK/NIE* 

 

3. Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku dziecka (filmowego i fotograficznego) 

utrwalonego w czasie zajęć dydaktycznych, konkursów, zawodów, projektów, 

programów i akcji edukacyjnych i społecznych organizowanych lub współorganizowanych 

przez placówkę: 

a) W publicznie dostępnych miejscach placówki ………………………………..................................................TAK / NIE* 

b) Na tablicy absolwentów szkoły……… …………………………………………………………………………………………………TAK / NIE* 

c) Na publicznie dostępnej stronie internetowej placówki .................................................................. TAK / NIE* 

d) W materiałach drukowanych i multimedialnych wydawanych przez placówkę (kronika szkolna, gazetka 

szkolna, broszury, ulotki, raporty itp.) .................................................................................................. TAK / NIE* 

e) W tradycyjnych mediach (prasa, telewizja) relacjonujących działania i dokonania placówki.TAK / NIE* 

f) Na portalach społecznościowych na profilu należącym do Szkoły………………………………………………TAK / NIE* 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (zwanego Rozporządzeniem RODO) informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest: Podstawowa Ekologiczna Szkoła Podstawowa w Rumi reprezentowana przez 

Dyrektora. Z administratorem można się skontaktować się poprzez adres e-mail: ess.rumia@wp.pl lub pisemnie na adres 

korespondencyjny: ul. Kujawska 8a, 84-230 Rumia; 

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej wpisane do Rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049740; 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przekazywanie informacji na temat działalności szkoły, promocja placówki 

oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także zapewnienie udziału dziecka w zajęciach dodatkowych; 

4. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych; 

5. Odbiorcami danych osobowych będą inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją 

własnych celów np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty, którym dane zostaną powierzone 

do zrealizowania celów przetwarzania, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wizerunek upubliczniony 

może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie wyrażonej zgody. 

7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego 

przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody. 

8. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo 

następujące prawa:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania 

informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 

b) prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia 

niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych, 

c) prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku 

zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane 

osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej 

administratorowi.  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego 

ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku 

możemy dane przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w 

celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub Państwa Członkowskiego. Dalsze przetwarzanie może odbyć 

się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. 

e) prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie 

zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi, 

f) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) - wycofanie 

zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego 

przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody. 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Techniczne aspekty działania Internetu nie zapewniają 100% możliwości całkowitego usunięcia raz umieszczonych 

danych, które mogą zostać zarchiwizowane przez serwisy takie jak google.com czy web.archive.org; 

11. Dane i wizerunek będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu informacyjnym oraz promocji funkcjonowania 

placówki, jednak placówka nie może kontrolować działań stron trzecich, które wejdą w posiadanie danych/wizerunku  

poprzez w/w opublikowane materiały; 

12. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne. Brak zgody spowoduje niemożność 

zrealizowania zamierzonego celu lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań względem ucznia. 

13. W oparciu o dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania.   

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

(imię i nazwisko matki / ojca / opiekuna prawnego) 

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

(data i podpis) 

 


