
OŚWIADCZENIA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA WIZERUNKU DZIECKA 

 
Ja niżej podpisana/y: 
 
……………………………………………………. (imię i nazwisko matki dziecka/ opiekuna dziecka) 
 
…………………………………………………… (imię i nazwisko ojca dziecka / II opiekuna  dziecka) 
 
jako rodzic / opiekun prawny dziecka:  
 
................................................................................................. (imię i nazwisko dziecka) 
 
Klasa …………………  
 
ur. ................................. w ……………………………………….. 
 

1. Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie na stronie internetowej Szkoły 
oraz Facebooku szkolnym danych osobowych, w tym zdjęć i materiałów filmowych 
zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości 
szkolnych, zorganizowanych przez Szkołę oraz związanych z uczestnictwem w programach, 
projektach, konkursach, zawodach i innych uroczystościach.  

 
2. Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przekazywanie, umieszczanie i publikowanie 

w mediach (internet, prasa, telewizja) danych osobowych, w tym zdjęć i materiałów 
filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas ww. zajęć 
i uroczystości szkolnych.  

 
3. Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie fotografii zawierających 

wizerunek mojego dziecka na stronie internetowej Szkoły, Facebooku szkolnym w kronice 
szkolnej, pamiątkowych publikacjach/materiałach i gablotach szkolnych. 

 
4. Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych 

przez moje dziecko w gablotach szkolnych, na stronie internetowej szkoły, na Facebooku 
szkolnym oraz  w mediach (internet, prasa, telewizja). 

 

Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w powyżej 
określonych celach. Wszystkie powyższe zgody udzielone są na okres pobytu dziecka w szkole 
oraz po jego zakończeniu (dotyczy ekspozycji wizerunku w gablotach, kronice szkolnej, stronie 
internetowej szkoły, Facebooku szkolnym) lub do czasu cofnięcia zgody. 
 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną znajdującą się na 
rewersie dokumentu 
 
 
Data.......................    Podpisy rodziców / opiekunów …............................................................. 

* - właściwe podkreślić  



Drogi Rodzicu/ Opiekunie prawny dziecka 

W związku z przetwarzaniem wizerunku Państwa dzieci informujemy, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Wincentego 

Witosa w Woli Batorskiej, Wola Batorska 597, tel: 12 281-60-05, e-mail: szkolawb@poczta.fm. W jej imieniu 
zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do 
zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych. 

2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem            
e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu 
wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce. 

3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem 
przetwarzania jest promocja jednostki. 

4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego 
jako RODO1. Będziemy przetwarzać wizerunki Waszych dzieci za Państwa zgodą.  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Państwa dane 
mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. 
Będzie to na przykład dostawca hostingu strony internetowej  szkoły,  prasa lokalna, w tym „Gazeta 
Niepołomicka”, „Panorama Powiatu Wielickiego”. Dane umieścimy również w mediach społecznościowych. 
Jesteśmy współadministratorem fanpage’a w serwisie Facebook, ponieważ decydujemy jakie materiały tam 
udostępniać, w jakiej formie i na jak długo. W pozostałych aspektach przetwarzania umieszczanych danych   
w tym serwisie (w szczególności aspektach dotyczących bezpieczeństwa przechowywania danych) 
Administratorem jest Facebook. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności Facebooka: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation.  

6. Jednocześnie informujemy, że w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook mają 
charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach 
umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską. Ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych             
w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. 

7. Zebrane dane będą przechowywane przez placówkę przez okres uczęszczania do placówki dziecka, na stronie 
internetowej przez okres funkcjonowania tej strony. Natomiast dane opublikowane w mediach przez okres 
oddziaływania poszczególnych informacji medialnych. Dane w gablotach szkolnych, kronice szkolnej, 
publikacjach pamiątkowych przez okres oddziaływania medium,  a następnie w celach archiwalnych zgodnie 
z przepisami prawa.   

8. W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne. 
Ich nie podanie nie stwarza negatywnych konsekwencji dla Państwa. W dowolnym momencie możecie 
Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, pamiętając, że nie będzie miało to wpływu na wcześniejsze 
przetwarzanie przez nas tych danych.  

9. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować.         
Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo 
danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych. 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane 
Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych. 

11. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka 
(nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy 
ocenianiu dziecka. 

 
 

 
1 Rozporządzenie 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) 


