
…………………………..………..… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego  

 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  DZIECKA 

Będąc rodzicem/opiekunem prawnym dziecka:   

imię i nazwisko dziecka: ………….……………………………………………….…………………..…… 

po zapoznaniu się z podanymi poniżej informacjami, w pełni świadomie i dobrowolnie składam poniższe oświadczenie 

dotyczące  nieodpłatnego  wykorzystania wizerunku mojego dziecka /podopiecznego, zarejestrowanego w czasie 

uroczystości, zabaw, zajęć  dydaktycznych, wycieczek, imprez okolicznościowych, konkursów, zawodów sportowych 

itp. organizowanych przez placówkę oraz zdjęć udostępnionych  przeze mnie. 

L.p. Forma publikacji Należy wpisać  TAK lub NIE 

1 Publikacja w kronice prowadzonej w placówce, zamieszczanie 

zdjęć na terenie placówki oraz projekcja materiałów filmowych 

podczas zamkniętych spotkań  na terenie placówki. 

 

2. Upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć lub krótkich 

materiałów filmowych  na stronie internetowej prowadzonej 

przez placówkę. 

 

3. Upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć lub krótkich 

materiałów filmowych  w portalu społecznościowym Facebook 

 

 

W związku z przetwarzaniem wizerunku przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest  Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5, 

adres siedziby: ulica Kaszubska 4,     44-335 Jastrzębie - Zdrój                                                                                                                                              

kontakt telefoniczny:  32 47 13 481, kontakt e-mail: poczta@pp5jastrzebie.pl 

2. Z inspektorem ochrony danych  można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo na adres 

pocztowy  lub adres  e-mail  podany powyżej w pkt.1  , z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

3. Postawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO. 

4. Dane osobowe przetwarzamy w celu promocyjno-informacyjnym dotyczącym działalności  statutowej 

placówki. 

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody wyrażonej w tabeli powyżej  do czasu  

jej cofnięcia na pisemny wniosek ( w tym przekazany drogę e-mailową)  lub do ustania celu przetwarzania. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające dostęp do serwisu fb, strony 

internetowej, kronik, tablo.  

7. Przysługuje mi prawo  dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,                 

a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych , jak również prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie. 

8. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna, jednak  w przypadku braku zgody nie będzie możliwe 

upowszechnienie uczestnictwa dziecka w działaniach promocyjnych  placówki . 

10. Serwery serwisu Facebook znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują 

inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego 

poziomu ochrony.  Pani/a dane zostaną przetransferowane przez serwis  Facebook na jego serwery w celu 

stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych  z  działalnością serwisu. 

 

…..……………………………………….. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


