ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Ja, niżej podpisana/ny ………………………………………………………………
wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Szkołę Podstawową Nr 6,
ul. M. Skłodowskiej – Curie 19, 83-400 Kościerzyna
wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka …………………………………………………………….
Wizerunek będzie utrwalany w postaci zdjęć i filmów z wydarzeń organizowanych w szkole, zgodnie z
planem pracy szkoły oraz inicjatyw, akcji i konkursów wynikających z realizacji zadań dydaktycznych i
opiekuńczych oraz innych wydarzeń, w których będzie brało udział moje dziecko na terenie szkoły lub
poza nią, będąc pod opieką pracownika szkoły. Zdjęcia i filmy będą rejestrowane, zamieszczane,
udostępniane i w jakikolwiek inny sposób przetwarzane tylko przez upoważnione osoby.
Wizerunek mojego dziecka może być:
• umieszczany na stronach internetowych oraz profilach prowadzonych na portalach
społecznościowych ww. podmiotu, w gazetach, Internecie, tablo szkoły, przekazywany do
artykułów do prasy oraz umieszczany w kronice szkoły,
• wykorzystywany w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję
szkoły.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji,
za pośrednictwem dowolnego medium.
Wizerunek, o którym mowa, 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.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych)
względem ww. podmiotu z tytułu wykorzystania wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka na potrzeby
wskazane w oświadczeniu.
Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego dziecka.
Informacja dotycząca przetwarzania danych:
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym - jest ważne
przez cały cykl kształcenia w szkole podstawowej - może jednak zostać odwołane.
W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z Administratorem, którym jest szkoła.
Podstawę prawną przetwarzania danych przez Administratora, stanowi art. 9 ust. 2 pkt. a) RODO1.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych, zawarte w przedstawionej wcześniej klauzuli
informacyjnej, pozostają bez zmian i są dostępne w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.
08.04.2019 r. ……………………………………………..
(czytelny podpis opiekuna prawnego)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE
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