
Druk nr 16 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

Ja, niżej podpisana/y, 

………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie (w tym nieodpłatne rozpowszechnianie) mojego wizerunku / wizerunku 

mojego dziecko 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka – w przypadku osoby niepełnoletniej oraz klasa) 

 

zarejestrowanego podczas zajęć (dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych) oraz wynikającego 

z uczestnictwa w programach, projektach, wycieczkach szkolnych, zawodach sportowych, imprezach 

turystycznych, konkursach i uroczystościach. Wizerunek przetwarzany będzie w postaci zdjęć i plików 

wideo w gazetkach, na tablicach szkolnych, na stronach internetowych prowadzonych przez Szkołę 

(w tym w serwisach społecznościowych) oraz innych formach dokumentowania pracy Szkoły, np. przez 

telewizję lokalną w celach związanych z rozpowszechnianiem informacji o działalności statutowej Szkoły. 

 

Wyrażona zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolnym oświadczeniem. Zgoda w każdej chwili 

może być wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

……………………………………… ………………………………………………………………… 
    miejscowość, data            podpis składającego zgodę, rodzica / opiekuna prawnego 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem wizerunku 
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (Dz. Urz. UE L 119 s. I z późn. zm.) zwane dalej jako 

RODO informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych, ul. Hoffmanna 1-7, 

86-300 Grudziądz, kontakt:56/4658383, e-mail: zst@grudziądz.com.pl, którą reprezentuje Dyrektor Szkoły. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt: Małgorzata 

Smelkowska, email: m.smelkowska@um.grudziadz.pl , tel.: 56/4510-360 (lub -361). 

3. Dane osobowe w postaci wizerunku – ucznia, rodzica ucznia oraz pracownika Szkoły – będą przetwarzane 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO oraz art. 81 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w celu 

promocji Szkoły, m. im. poprzez prowadzenie strony internetowej, tablic na których będą umieszczone 

informacje z życia Szkoły oraz kroniki. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą:  

 Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, z którymi współpracujemy w zakresie obsługi 

informatycznej, hostingowej; 

 Wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

 Osoby fizyczne, w związku z odwiedzaniem strony internetowej Szkoły oraz przeglądaniem treści 

na niej zawartych, łącznie z galerią zdjęć. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne i będą one przetwarzane na podstawie powyższej zgody 

do czasu jej odwołania. Wycofanie zgody skutkuje usunięciem w miarę możliwości technicznych, nośników 

na których jest umieszczony wizerunek. 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje z jego 

celem; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa). 

mailto:zst@grudziądz.com.pl
mailto:m.smelkowska@um.grudziadz.pl

