
            

  

 

 

……………….…………………., dnia ……….…………………2022 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam,  że  wyrażam / nie wyrażam* zgody na  nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku  mojego 
 
dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

                                                                                imię i nazwisko dziecka  
 

w zakresie form publikacji związanych z promocją szkoły i dokumentacji wydarzeń szkolnych. 

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pośrednich: 

„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: „(…) osoby stanowiącej jedynie szczegół 

całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.”  

 

Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

 

 

INFORMACJA 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1  

im. Fryderyka Chopina w Skórzewie, ul. Poznańska 70, 60-185 Poznań, zwana dalej „Szkołą”                       

e-mail: sekretariat@sp-skorzewo.edu.pl. 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski adres e-mail: 

inspektor@bezpieczne-dane.eu 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) przez Szkołę w celu 

informacji i promocji Szkoły, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych określonych w pozyskiwanej przez Szkołę zgodzie. 

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody do czasu jej 

odwołania. 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych 

przepisów prawa. 

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

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

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

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 do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.    
     .. 

 

 

      ………………..……..………………………………………  
                    czytelny podpis matki/ opiekunki prawnej 

 

 
  

.………………..………………………………..…………… 
                      czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego       

*niepotrzebne skreślić 
 


