
  

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. J. Parandowskiego  
w Gdańsku 

ul. Wąsowicza 30 80-318 Gdańsk, tel. +48 58 552 34 14, e-mail: sekretariat@sp35.edu.gdansk.pl 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA ……………………..…………....  

(imię i nazwisko) 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że (prawidłowe oznaczyć X): 

Rodzaj zgody  Wyrażam 

zgodę  

Nie 

wyrażam 

zgody 

Przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na stronie 

FACEBOOK/YOUTUBE w celach informacyjnych i promocyjnych placówki 

  

Przetwarzanie zdjęć i filmów mojego dziecka na szkolnej stronie internetowej 

placówki w celach informacyjnych i promocyjnych placówki 

  

Przetwarzanie zdjęć mojego dziecka na plakatach związanych z działaniami 

promocyjnymi i informacyjnymi placówki 

  

Przetwarzanie zdjęć mojego dziecka na ulotkach i broszurach związanych  

z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi placówki 

  

Przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w mediach w celu informacyjnym  

i promocyjnym szkoły 

  

Przetwarzanie wizerunku mojego dziecka przez dziennikarzy prasowych 

 

  

 

INFORMACJA  

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana 

Parandowskiego w Gdańsku 

2. Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych: z.pilarek@sp35.edu.gdansk.pl 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody, której podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit a)  

przez cały okres trwania edukacji szkolnej 

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów 

prawa.  

5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych.  

6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez zgłoszenie tego faktu 

Administratorowi lub Inspektorowi Ochrony Danych na adresy mailowe wskazane w punkcie 2. Powyższe prawo nie 

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

jej cofnięciem. 

7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

8. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (np. 

Facebook) 

9. Podanie przeze mnie danych osobowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka  jest 

dobrowolne.  

 

…….……………………………..………………………………… 

         data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


