
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych: 

 

1. TAK ☐    NIE ☐ imienia i nazwiska dziecka …………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 
 

2. TAK ☐  NIE ☐ nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku dziecka podstawie art. 81 ust. 1  

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz.880) z dnia 5 maja 2017 r. 

zarejestrowanego podczas jego pobytu w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi /Oddziale 

Przedszkolnym w Sierczy, w szczególności podczas: 

2.1. ☐ zajęć dydaktycznych,  

2.2. ☐ uroczystości, 

2.3.☐ wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową/Oddział Przedszkolny            w 

Sierczy 

 

na następujących polach eksploatacji: 

3.1.na stronie www.sp-siercza.pl/ www.przedszkole.sp-siercza.pl TAK ☐  NIE ☐ 

3.2. w gablotach w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi/Oddziale Przedszkolnym 

 TAK ☐  NIE ☐ 

3.3. w gazetce Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi TAK ☐  NIE ☐ 

3.4.  na portalu Faceboook   TAK ☐    NIE ☐ 

Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych 

osobowych do Państwa trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. 

Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności  

Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych 

osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. 

 

w celu promowania działalności szkoły/przedszkola oraz osiągnięć i umiejętności dziecka przez Szkołę 

Podstawową im. Królowej Jadwigi/Oddział Przedszkolny w Sierczy ,zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz  art. 81 ust. 1 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 

880 ze zm.) 

 

 
 
……………………………………………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)     (miejscowość, data) 

  



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia 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 (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej                  
im. Królowej Jadwigi z siedzibą  w Siercza 428, 32-020 Wieliczka . 

2) Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi jest Pan Jacek Krzyżaniak   
e-mail: iod@synergiaconsulting.pl  tel. 500-610-605 . 

3) Wizerunek Pani/Pana dziecka będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)  w celu promowania 
działalności szkoły/przedszkola oraz osiągnięć i umiejętności dziecka. 

4) Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być:  
a)   osoby odwiedzające stronę www.sp-siercza.pl/ www.przedszkole.sp-siercza.pl  media        
i odbiorcy mediów takich jak radio i TV, organizatorzy i uczestnicy konkursów, organizatorzy         
i uczestnicy uroczystości, odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa. 
b)  Vulkan Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6,  51-116 Wrocław w zakresie 
prowadzenia dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania ( dziennik elektroniczny) 
c)  Wydział Szkół i Przedszkoli Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Pocztowa 1 w związku          
ze sprawozdawczością. 
d)   Softwell Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Pilchowicka 27 lok. 3E, 00-898 
Warszawa w zakresie rejestru czasu pobytu dzieci i rozliczenia opłat dla przedszkoli. 
e)   Podmiotem upoważnionym na podstawie przepisów prawa ( Ośrodki Pomocy Społecznej, 
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego, Sąd, 
Kuratorzy Sądowi i inni) 
f)     Podmiotom organizującym wycieczki szkolne/przedszkolne, zajęcia dodatkowe na terenie 
i poza szkołą a wynikające z prawidłowego funkcjonowania szkoły/przedszkola. 
g)    Małopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wieliczce, ul. Kilińskiego 2 w związku z obsługą 
finansową szkoły. 
h)    Firmie ubezpieczeniowej, której dane będą przekazywane na bieżąco. 
i)     Dysk Microsoft-usługa  do przechowywania i synchronizacji plików.   

5) W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych 
osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do 
zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań 
prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub do wycofania Pani/Pana 
zgody. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność            
z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana dziecka jest dobrowolne a  jej brak wyłącza 
możliwość przetwarzania przez Administratora wizerunku w zakresie i polach eksploatacji 
wymienionych w zgodzie.  

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania 
danych  osobowych. 
 

 
…………………………………………………..                                                              …………………………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                                         (podpis rodzica/o piekuna 
prawnego) 
 

Siercza ….………..……………………… 

mailto:iod@synergiaconsulting.pl
http://www.sp-siercza.pl/

