
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA

Na  podstawie  art.  81  ust.  1  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO 
oświadczam,  że  wyrażam  zgodę na  nieodpłatne,  wielokrotne  utrwalenie
i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka

 ………………………………………………………………………………………………………..
                                                         (imię i nazwisko dziecka)
dowolną  techniką  i  w  dowolnej  formie  przez  Szkołę  Podstawową  w  Korzeniowie  w  postaci
fotografii  oraz  filmów  utrwalonych  podczas  zajęć  i  uroczystości  szkolnych,  w  szczególności
z  uczestnictwa  w  programach,  projektach,  zawodach  sportowych,  konkursach  i  wycieczkach.
Ponadto  Szkoła  może  także  każdorazowo  podpisać  rozpowszechnianą  fotografię  lub  film,
imieniem,  nazwiskiem,  nazwą  szkoły,  informacją  o  klasie/wieku  lub  osiągnięciu  ucznia.
Powyższe dane  osobowe przetwarzane  będą w celu  promowania  i  informowania o działalności
Szkoły za pośrednictwem: 
- strony internetowej: www.spkorzeniow.pl,
- szkolnego facebooka,
- kroniki szkolnej,
- gablot/tablic informacyjnych na korytarzu szkolnym,
- prasie, broszurach, ulotkach promocyjnych, plakatach itp.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, dotyczy wszelkich zdjęć i nagrań
z udziałem mojego dziecka wykonanych przez Szkołę. Szkoła decyduje o terminach, sposobach
i formach utrwalenia oraz rozpowszechniania każdego utrwalonego wizerunku. Wizerunek może
być  użyty  do  wszelkiego  rodzaju  form  elektronicznego  przetwarzania  obrazu  (koloryzacji,
kadrowania i kompozycji, obróbki graficznej). 
Zapoznałem/am  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej  do  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody
na wykorzystanie wizerunku. 

..................................................................................…
             (data, czytelny podpis rodzica/opiekunka prawnego) 

http://www.spkorzeniow.pl/


KLAUZULA INFORMACYJNA DO OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY
NA UTRWALENIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest
Szkoła Podstawowa w Korzeniowie. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:
a) adres do korespondencji:  Korzeniów 77 A, 39-203 Nagoszyn,
b) numer telefonu: 14 6818923
c) adres e-mail: dyrekcja@spkorzeniow.pl
2.  Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Szkole  Podstawowej  w  Korzeniowie  jest
Pan Adam Pryga (adres poczty elektronicznej: adampryga@zyrakow.pl lub Urząd Gminy Żyraków,
p.16, tel. 146807116).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania i  informowania o działalności Szkoły.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO.  Wyrażenie  zgody  jest  dobrowolne,  a  jej  brak  jest  równoznaczny  z  niepublikowaniem
danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.
5. Ponadto dane osobowe, w szczególności wizerunek rozpowszechniany na podstawie art. 81 ust. 2
pkt.  2  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych*
przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  celu  określonego  w  pkt.  3,  wynikającego  z  prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f.
6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania
na  podstawie  przepisów  prawa  lub  na  podstawie  umowy  zawartej  z  Administratorem  danych,
w szczególności dostawcy usług IT (w tym firma zapewniająca hosting strony internetowej).
7. Dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania celu przetwarzania lub do momentu
cofnięcia  zgody na  wykorzystanie  i  rozpowszechnianie  wizerunku.  W przypadku  kroniki  okres
przechowywania  będzie  zgodny  z  Jednolitym  Rzeczowym  Wykazem  Akt,  który  dostępny  jest
w sekretariacie szkoły.
8.  Na  zasadach  określonych  przepisami  RODO  przysługuje  Pani/Panu  prawo  żądania
od Administratora:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
f)  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00). 
9.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą
profilowane.

 Dyrektor SP Korzeniów
Małgorzata Morawczyńska

    (Administrator danych osobowych)                   

*„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół
całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza” (Dz. 2019 poz. 1231).
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