
Zgoda opiekuna na wykorzystanie wizerunku dziecka 

  

   Działając jako opiekun prawny, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka  

  

......................................................................................................... 

(imię i nazwisko małoletniego wychowanka/ucznia) 

  

w rozumieniu 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 w postaci jego:  

1. wizerunku w ogólnodostępnych  miejscach placówki,  

2. wizerunku w mediach / portalach społecznościowych, 

3. wizerunku na stronie internetowej placówki, 

4. wizerunku w tradycyjnych mediach (radio, prasa, telewizja) relacjonujących 

działania  

 i dokonania placówki  

5. wizerunku w materiałach drukowanych wydawanych przez placówkę  (kroniki, 

gazetki itp.) 

6. imienia i nazwiska w mediach / portalach społecznościowych. 

7. imienia i nazwiska na stronie internetowej placówki 

8. imienia i nazwiska w tradycyjnych mediach (radio, prasa, telewizja) 

relacjonujących działania i dokonania placówki 

  

Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojego dziecka mógł być użyty w różnego rodzaju formach 

elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także 

zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 

natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogą być cięte, 

montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby 

wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.  

  

Gdynia,……………………………     ……………………………. 

Podpis opiekuna 

 



Klauzula informacyjna 

  

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - 

(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781)  informujemy:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 5 „ Piąteczka” 

 w Gdyni, adres do korespondencji: 81- 558 Gdynia, ul. Miodowa 16, e-mail: 

przedszkole@p5.edu.gdynia.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: g.sarniak@gdynia.pl 

3. Wizerunek ucznia będzie przetwarzany w celu promowania działalności szkoły oraz 

osiągnięć i umiejętności dzieci, na podstawie udzielonej dobrowolnie, możliwej do 

wycofania w każdym czasie zgody na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w związku  

 z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

4. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu 

prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są również portale społecznościowe, na 

których mamy konta placówki (Facebook, Youtube) . 

5. Dane Państwa dziecka mogą być przekazywane do państw trzecich (np. USA) w 

związku z wykorzystaniem takich serwisów jak na przykład: Facebook, Youtube itp. – 

portale obsługują globalną infrastrukturę i przetwarzamy dane zarówno na terenie 

EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), jak i poza nim. ADO nie przewiduje 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane 

dane osobowe. 

6. Czas przetwarzania danych osobowych 1 rok od chwili zakończenia edukacji w 

Placówce, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego.  

 Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

7. Posiadacie Państwo prawo: 

mailto:g.sarniak@gdynia.pl


 dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

 prawo ich sprostowania,  

 prawo do ograniczenia ich przetwarzania, 

 prawo do usunięcia danych. 

8. ADO informuje, iż macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony  Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 

Warszawa, ul. Stawki 2. 

 


