
            

  

 

 

……………….…………………., dnia ………….………………… 2023 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. 
                       

*niepotrzebne skreślić 
 

 

 

………………..……..…………………………………                                         .……….……………..………………………………..… 
czytelny podpis matki/ opiekunki prawnej                  czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego     
 

 
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie  

Adres: ul. Poznańska 70, 60-185 Skórzewo; Kontakt: sekretariat@sp-skorzewo.edu.pl   

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Imię i nazwisko: Sebastian Łabowski;   Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu  

3. CEL PRZETWARZANIA 

Promowanie działalności Administratora. 

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą 

5. ODBIORCY DANYCH (lub kategorie odbiorców) 

Podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z przedmiotem współpracy.  

6. OKRES PRZECHOWYWANIA (KRYTERIUM USTALENIA OKRESU): Do czasu wycofania zgody. 

7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

 dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych 

 do wycofania zgody w dowolnym momencie (obowiązuje w stosunku do przetwarzania od momentu złożenia oświadczenia) 

 do żądania sprostowania danych 

 do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym 

 do żądania ograniczenia przetwarzania 

 do sprzeciwu wobec przetwarzania 

 niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

 do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

Dane mogą być przekazywane do Państw spoza EOG i organizacji międzynarodowych jeżeli zgoda będzie obejmowała publikację 

wizerunku na Facebooku, YouTube czy Instagramie. 

9. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB 

WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH 

PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH: Podanie danych jest dobrowolne, a brak 

zgody na przetwarzanie nie wpłynie negatywnie na realizację pozostałych obowiązków Szkoły. 

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 

Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 
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