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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Noblistów Polskich 

w Lesznowoli (Szkoła), danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wizerunek), 

zarejestrowanych podczas realizacji: konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości 

szkolnych, przez  publikację w następujących mediach: gazetka szkolna, strona internetowa 

Szkoły, profil Szkoły na Facebooku (funpage),blog „Wirtualna świetlica, prasa, telewizja, w celu 

promocji  i informacji o działalności Szkoły – administratora danych  - zgodnie z rozporządzeniem 

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. 

  

Przed wyrażeniem niniejszej zgody zostałem poinformowany/a, iż zgoda może zostać 

cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność                                                  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   

  

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ) „Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie  wizerunku osoby 
stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”.  
   

Dane dziecka:  

…………………………………………………………………………………………………………………... 

  

Dane rodziców:  

…………………………………………………………………………………………………………………... 

  

  

……………………………………… 

                                                                                            (data i podpis rodzica)  

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

  

         

 

   Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO  

  

Zgodnie z art. 13 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 (RODO), informujemy iż:  
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a) administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 

Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola.                                        

Dane kontaktowe: Bogumił Pałczak – Dyrektor, tel.  +48 (22) 757 93 99, email: 

zspsekretariat@zsplesznowola.pl  

 

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: iodo@zsplesznowola.pl adres 

do korespondencji tradycyjnej: Inspektor Ochrony Danych Osobowych , Zespół                 

Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 

Lesznowola.  

 

c) dane osobowe przetwarzane są w celu promocji i informacji o działalności 

administratora danych. 

 

d) podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda. 

 

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym 

usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi 

hostingowe.  

 

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do czasu odwołania 

zgody. 

 

g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od 

administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia. 

 

h) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody                

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie  
zgody przed jej cofnięciem, które zrealizować można poprzez kontakt z administratorem 

danych. 

 

i) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do 

polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze 

względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. 
 

j) Podanie danych sposobowych jest dobrowolne nie jest wymogiem ustawowym, 

umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie ma obowiązku podania danych 

osobowych. Nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych poza tym, iż 

w takim przypadku wizerunek dziecka nie będzie publikowany w gazetce szkolnej, na 

stronie internetowej szkoły, prasie, telewizji, z zastrzeżeniem art.81 ust. 2 pkt.2 Ustawy                

o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021r. poz. 1062), zgodnie z którym 

„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie 

szczegół jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. 
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