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ZGODA RODZICA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka

…………………………………………………….………………..,  zarejestrowanego podczas działań Szkolnego Klubu

Wolontariatu zgodnie z ogólnym  Rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

nazywanego w skrócie RODO.

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej wycofaniem.

………………………………………….……………...

(data, podpis rodzica/opiekuna)

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka

………………………………………………………………..………… zarejestrowanego podczas działań Szkolnego Klubu

Wolontariatu na/w:

*proszę zaznaczyć właściwe

□ stronie internetowej www.spzwierzyniec.edupage.org; spzwierzyniec.pl,

□ portalu społecznościowym Facebooku*,

□ gablotach i tablicach ściennych*w budynku szkoły,

□ prezentacji multimedialnej wyświetlanej przy wejściu do budynku szkoły*

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

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest

udzielona nieodpłatnie.

………………………………………….……………...

(data, podpis rodzica/opiekuna)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016

r. nazywanego w skrócie RODO informujmy, iż :

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w

http://www.spzwierzyniec.pl/


2 

 

Zwierzyńcu, ul. Partyzantów 3, 22-470 Zwierzyniec, tel.: 84 687 21 42, e-mail: sp-

zwierzyniec3@wp.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo 

skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem 

email: dyrekcja@gimrozy.pl   lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu dokumentowania oraz 

promowania działań Szkolnego Klubu Wolontariatu. Dane osobowe będą przetwarzane do 

momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda osoby, której dane 

dotyczą bądź jej przedstawiciela ustawowego. Oświadczenie o wyrażeniu zgody jest w pełni 

dobrowolne a brak zgody spowoduje niemożność przetwarzania wizerunku Państwa dziecka i jego 

rozpowszechniania w ww. środkach przekazu. 

5. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpowszechnianie wizerunku wraz z 

podaniem na portalu społecznościowym Facebook może dochodzić do transferu danych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do Stanów Zjednoczonych (USA), które nie zapewniają 

odpowiedniego, wymaganego przez Unię Europejską, stopnia ochrony danych. Zasady 

przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

6. Posiadają Państwo prawo: 

- dostępu do swoich danych, prawo ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, 

- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacji gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

7. Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą 

profilowane.  

8. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zewnętrzne np. firma hostująca przestrzeń 

dyskowa pod stronę internetową szkoły, z którą Administrator podpisał umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych.  
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