
Grzegorzowice, dnia …………………………….. 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

1.Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek 

mojego dziecka (ucznia Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach) 

 

 ……………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka 

zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz uczestnictwem w programach, projektach, 

zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Josepha von 

Eichendorffa w Grzegorzowicach na stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej, na profilach 

internetowych zarządzanych przez szkołę (Facebook), oraz w mediach w celu informacji i promocji szkoły. 

Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie 

internetowej szkoły, kronice szkolnej, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę (Facebook), oraz 

w mediach w celu informacji i promocji szkoły. 

 

 

………………………………………………………… 

(Podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

□ Wyrażam zgodę  

□ Nie wyrażam zgody 

 

2. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na 

rozpowszechnianie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego przez Szkołę. Wyrażenie 

zgody jest dobrowolne, aczkolwiek jej niewyrażenie uniemożliwi udział w konkursach, zajęciach, 

uroczystości przedszkolnych oraz uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych 

uroczystościach organizowanych przez Szkołę.   

□ Wyrażam zgodę  

□ Nie wyrażam zgody  

 

3.Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na 

rozpowszechnianie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego zarejestrowanego podczas 

zajęć, uroczystości, uczestnictwa w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych 

uroczystościach/imprezach organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Josepha von Eichendorffa w 

Grzegorzowicach, na stronie internetowej oraz w mediach (w tym mediach społecznościowych), w celach 

informacyjnych i promocji placówki. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac 

wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej placówki oraz w mediach w celu informacji i 

promocji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.  

□ Wyrażam zgodę  

□ Nie wyrażam zgody  

 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacją na temat przetwarzania przez Szkołę 

danych osobowych. 

 

………………………………………………………… 

(Podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

* podkreślić właściwe. 

Klauzula Informacyjna 

Informujemy, że Pani/a dane osobowe są przetwarzane i administrowane zgodnie z ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przez Szkołę Podstawową im. Josepha von Eichendorffa 

w Grzegorzowicach. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) w celach 

promocji szkoły. Dane będą przetwarzane przez okres ważności zgody oraz w celach archiwalnych. 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, 

a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. 

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  
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