
 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

 

……………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko ucznia 

Wyrażam zgodę na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku mojego/ dziecka*/podopiecznego 

 i wypowiedzi w formie zdjęć oraz nagrań, zarejestrowanych podczas realizacji zadań Szkoły 

Umiejętności w Lubartowie Branżowej Szkoły I stopnia, wraz z podaniem imienia i nazwiska, jeżeli 

wizerunek ten bądź wypowiedź nie będą stanowiły szczegółu całości.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację mojego/mojego dziecka* wizerunku i wypowiedzi, 

zarówno w całości, jak i w dowolnym fragmencie, wraz z podaniem imienia i nazwiska - w Szkole 

Umiejętności w Lubartowie Branżowej Szkoły I stopnia, a także w sieci Internet, w tym  

w szczególności na stronie internetowej Szkoły dostępnej pod adresem 

www.szkolaumiejetnosci.pl - w celu promocji działań Szkoły - w dowolnym zestawieniu z innymi 

wizerunkami, bez ograniczenia terytorialnego i czasowego oraz bez konieczności każdorazowego 

zatwierdzania sposobu wykorzystania wizerunku i wypowiedzi. 

Wizerunek i wypowiedzi mogą być rozpowszechniane jedynie w sposób nienaruszający 

moich/mojego dziecka* dóbr osobistych, tj. w sposób nieprzedstawiający w negatywnym świetle,  

w sposób obraźliwy, obsceniczny, zniesławiający, czy zniekształcający ten wizerunek czy 

wypowiedź, czy poprzez wkomponowanie w inny obraz, który może naruszać dobre obyczaje lub 

zasady współżycia społecznego.  

Jednocześnie upoważniam Szkołę Umiejętności w Lubartowie do decydowania o formie i czasie 

emisji wizerunku i wypowiedzi. Mam świadomość, że Szkoła Umiejętności w Lubartowie jest 

upoważniona do utrwalania i publikacji mojego/mojego dziecka* wizerunku bez mojej zgody  

w przypadku, gdy wizerunek ten stanowi jedynie szczegół całości, np. w formie zdjęć grupowych, 
mających na celu utrwalenie faktu przeprowadzenia wydarzenia szkolnego.  

Powyższa zgoda udzielona jest bezpłatnie i bezterminowo.  

 

 

……………..……………………………………………………………….. 
                                                                                        Data i podpis 

*niepotrzebne skreślić 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z 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 

(ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.) 

informuję , iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Umiejętności w Lubartowie Branżowa Szkoła  

I stopnia, Lisów 155A, 21-100 Lubartów. 

http://www.szkolaumiejetnosci.pl/


 

 

2) Dane kontaktowe administratora: e-mail: sekretariat@szkolaumiejetnosci.pl, tel. 81 85 44 100 

3) Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na 

podstawie:art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolnie wyrażonej  zgody) w celu promocji działań 

Szkoły 

4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające  dane osobowe na zlecenie Szkoły 

w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy, takie 

jak dostawcy usług informatycznych oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy 

przepisów  prawa; 

5) Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana 

zgody do czasu jej odwołania; 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu  do treści swoich i swojego dziecka danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a w przypadku wyrażonej  zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego  rozporządzenia  o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) Dane osobowe nie będą podlegały  przekazaniu do państwa  trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej , jak również  nie będą podlegać  profilowaniu. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych na postawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO (zgoda) jest dobrowolne. 


