
*Niepotrzebne skreślić   

  .................................................................  
 (miejscowość, data) 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

Ja niżej podpisany/a*  .................................................................................................................................................... ,  
 imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* 

oświadczam, iż wyrażam  zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Administratora Danych 
Osobowych – Szkołę Podstawową w Babicach wizerunku umieszczonego w pracy konkursowej oraz informacji 
o wynikach konkursu Odkrywając przyrodę mojego niepełnoletniego syna/niepełnoletniej córki*  

 .......................................................................................................................................................................................  
 (imię i nazwisko dziecka) 

Niniejsza zgoda:  

 jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;  
 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  
 dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej szkoły, szkolnym fanpage’u Facebook oraz na 

gazetkach umieszczanych na terenie szkoły, w gazetach, Internecie;  

Wizerunek utrwalony w pracy konkursowej (o ile taki został w niej zawarty) 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. Jest on przetwarzany do czasu cofnięcia zgody.  
Przysługuje mi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie na piśmie wniosku 
w przedmiocie odwołania zgody. 

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/niepełnoletniej córki*.  

  ......................................................................  
 (data i czytelny podpis rodzica) 

Klauzula informacyjna RODO 
 Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem udzielonych danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Babicach. 
 Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu 
realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 
Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. 2017, poz.2159) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych w placówce. W przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez 
rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. 
 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż 
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa 
Oświatowego. 
 Przyjąłem do wiadomości:   .............................................................................  
  Podpis rodzica/opiekuna prawnego 


