
…………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA, W TYM
WIZERUNKU W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Szarych Szeregów we Włocławku, reprezentowana przez Dyrektora, ul. Wieniecka 46, 
87-  800  Włocławek  (tel.  54  2360915  adres  e-mail:  sekretariat@sp5.edu.pl,)  moich  danych
osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, w tym
umieszczania moich danych osobowych:

❑ na stronie internetowej Szkoły oraz w gablotach Szkoły;

❑ na profilach i kanałach internetowych Szkoły (np. Facebook, YouTube, Twitter);

❑ w materiałach prasowych, np. w gazetach, w telewizji;

❑ w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Szkołę innym osobom.*

Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  przetwarzanie  przez  Szkołę  Podstawową  nr  5  z  Oddziałami
Integracyjnymi im. Szarych Szeregów we Włocławku, reprezentowaną przez Dyrektora, ul. Wieniecka
46,  87-  800 Włocławek,  (tel.  54 2360915,  adres  e-mail:  sekretariat@sp5.edu.pl)  moich danych
osobowych  w  postaci  mojego  wizerunku,  uwidocznionego  w  szczególności  na  zdjęciach  i  w
materiałach filmowych, zarejestrowanego podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz uczestnictwa w
programach,  projektach,  zawodach,  konkursach  organizowanych  przez  Szkołę,  w  celu  i  zakresie
niezbędnym  do  realizacji  działań  informacyjnych  i  promocyjnych  w  przestrzeni  publicznej  i  w
mediach, poprzez publikację wizerunku mojego dziecka:

❑ na stronie internetowej Szkoły oraz w gablotach Szkoły;

❑ na profilach i kanałach internetowych Szkoły (np. Facebook, YouTube, Twitter);

❑ w materiałach prasowych, np. w gazetach, w telewizji;

❑ w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Przedszkole innym osobom.*

Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rozpowszechniania wizerunku jest
równoznaczna z udzieleniem zgody na rozpowszechnienie Państwa wizerunku  na podstawie art. 81
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody do
czasu jej cofnięcia przez Państwa. Wizerunek dziecka nie może być użyty do innych celów, w formie
lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka.

                         ………………………………………..
                                                                                                               data i czytelny podpis

                                                                                                             rodzica/opiekuna prawnego dziecka

* zaznacz wybrane
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. SZARYCH SZEREGÓW 
ul. Wieniecka 46 87- 800 Włocławek

Tel. 54 236 09 15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody 
(m.in. w zakresie wizerunku) dla celów informacyjnych i promocyjnych

I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych
Szeregów, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą we Włocławku, ul. Wieniecka 46, 87- 800 Włocławek
(tel. 54 230915, adres e-mail: sekretariat@sp5.edu..pl) 

I. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczono  Inspektora  Ochrony Danych,  z  którym może się  Pani/Pan  skontaktować  w sprawach  ochrony
swoich danych osobowych poprzez e-mail:  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl, telefonicznie: 54 4270158 lub
pisemnie na adres siedziby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, ul. Wojska Polskiego 27, 87-
800 Włocławek

I. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na postawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit
a)  RODO  w związku  z  realizacją  celów  informacyjnych  i  promocyjnych  Administratora,  w  szczególności
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. 

I. Okres przechowywania danych
Dane  osobowe przechowywane  będą  w czasie  zgodnym z  przepisami  prawa  lub  do  wycofania  zgody.  Po
spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w
celach archiwalnych. Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może
nie być możliwe. 

I. Odbiorcy danych
Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom poprzez zamieszczenie wizerunku ucznia w
Internecie/gazetce  szkolnej/tablicach  szkolnych,  a  zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania.
Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia
przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora.

I. Informacja  o  zamiarze  przekazywania  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej
Administrator, co do zasady, nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,  jednak  z  uwagi  na  ponadnarodowy  charakter  przepływu  danych  w  ramach  serwisów
społecznościowych,  mogą one  zostać  przekazane do państwa trzeciego  w związku  z korzystaniem z  takich
serwisów  jak  Facebook,  YouTube,  Instagram.  Administrator  nie  ma  jednak  kontroli  nad  tym  jakie  dane
gromadzi dostawca serwisów internetowych lub wtyczek.  

I. Prawa osób, których dane dotyczą:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
a) prawo do sprostowania swoich danych,
a) prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”),
a) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
a) prawo do przenoszenia danych,
a) prawo do sprzeciwu, 
a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
a) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

I. Prawo do cofnięcia zgody
W stosunku do danych osobowych, które zostały podane, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

I. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.
                                                                                                                             Administrator Danych Osobowych
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