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Warszawa, dn. …………………………… r. 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Ja, niżej podpisana / podpisany (proszę wskazać imię i nazwisko) 

________________________________________________________________________________ 

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (proszę wskazać imię 

i nazwisko dziecka) 

________________________________________________________________________________  

(wraz z możliwością jego opisania jego imieniem i nazwiskiem) przez Szkołę Podstawową z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 342, im. Jana M. Szancera w warszawie, w następującym zakresie (proszę zaznaczyć 

odpowiednie pola poniżej): 

Fotografie TAK NIE 

Publikacja na stronie internetowej Administratora pod adresem:  www.sp342.waw.pl ☐ ☐ 
Publikacja w mediach społecznościowych Administratora pod adresem:  ………………………………………… ☐ ☐ 
Publikacja w materiałach ofertowych, reklamowych lub promocyjnych Administratora. ☐ ☐ 
Publikacja w materiałach wewnętrznych Administratora (np. na tablicy ogłoszeń lub w intranecie). ☐ ☐ 

Publikacja  w / na …………………………………………………………   

Nagrania wideo TAK NIE 

Publikacja na stronie internetowej Administratora pod adresem www.sp342.waw.pl ☐ ☐ 
Publikacja w mediach społecznościowych Administratora pod adresem:  
……………………………………………………….. ☐ ☐ 

Publikacja w/na …………………………………………………………….   

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią wymaga mojej uprzedniej pisemnej 

zgody na tę czynność, 

2) dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z treścią poniższego obowiązku informacyjnego. 

 

______________________________ 

(podpis osoby udzielającej zgody) 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO) Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342, im. Jana M. Szancera, 03-138 Warszawa, ul. Strumykowa 21a (dalej: 
Administrator). Dane są wykorzystywane w celach wskazanych powyżej, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 
ust. 1 lit. a RODO, art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zgoda ta może być 
odwołana w każdym czasie (odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, gdy zgoda 
obowiązywała). 

Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych 
osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. Dane będą wykorzystywane do momentu ewentualnego 
wycofania zgody. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji ww. celów. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego - na zasadach określonych w RODO. Kontakt w sprawach ochrony 
danych osobowych: inspektor@dbfo.waw.pl. 

Rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia grupowe, zdjęcia / nagrania z przyjęć, zdjęcia / 
nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego elementu tego ujęcia), nie wymaga zgody 
(podstawa prawna: art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 
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