
 

 

Oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ja niżej podpisany(a), 

_________________________ zamieszkały(a) w ______________________, przy ul. 

__________________________, niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku 

mojego dziecka ________________________________________ przez Przedszkole im. Leśnych 

Duszków w Izbicku z siedzibą w Izbicku (dalej również jako Przedszkole) ul. 15 Grudnia 32, 47-180 

Izbicko oraz jego przetwarzanie na warunkach określonych w niniejszej zgodzie.  

 

Wizerunek utrwalany będzie w szczególności podczas wybranych zajęć, wycieczek i uroczystości, 

konkursów, olimpiad w ramach procesu nauczania i wychowania przedszkolnego bez konieczności 

każdorazowej akceptacji. Celem przetwarzania wizerunku będzie wyróżnienie mojego dziecka, 

promowanie postaw proedukacyjnych oraz promowanie Przedszkola w środowisku. 

 

Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, powielanie, wykorzystanie wykonanych zdjęć za 

pośrednictwem dowolnego medium (telewizja, prasa, Internet), upublicznianie na tablicach 

ściennych Przedszkola, zamieszczanie w kronice Przedszkola i internetowych serwisach 

informacyjnych Przedszkola, wykorzystanie w materiałach filmowych wraz z podstawowymi 

danymi identyfikacyjnymi dziecka (imię, nazwisko, grupa przedszkolna). 

 

Oświadczam, iż niniejsza zgoda jest : 

- nieodpłatna, 

- odwołalna w dowolnym momencie (w całości lub części), 

- nieograniczona terytorialnie, 

- nieograniczona czasowo (do momentu wycofania zgody). 

 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i 

kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób. Może być uzupełniony  

towarzyszącym komentarzem, z imieniem i nazwiskiem, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego. 

 



Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać  

w inny sposób dóbr osobistych. 

Wizerunek nie może być użyty dla innych celów niż określone w przedmiotowym oświadczeniu.  

Jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych 

zawartych w niniejszym oświadczeniu. 

 

___________________________ 
                                                             Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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), zwanego dalej 
Rozporządzeniem: 

1. Administratorem danych jest Przedszkole im. Leśnych Duszków w Izbicku z siedzibą w Izbicku, ul. 15 Grudnia 
32, 47-180 Izbicko.  

2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email sekretariat@pizbicko.pl , telefonicznie pod 
numerem 77 402 63 05, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 
668 620 696., 

4. Celem zbierania danych osobowych jest wyróżnienie dziecka, promowaniem postaw proedukacyjnych oraz 
promowania Przedszkola w środowisku. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 
pkt a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora. Dane 
osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt prowadzonym 

przez Administratora. 
9. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
10. Zgoda może być przeze mnie odwołana w dowolnym momencie w całości lub w części bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
11. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
12. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody 

uniemożliwi realizację wymienionych celów w punkcie 4. 
13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
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