
……………………………………………………………..………………………………………………………………………..………  
(imię i nazwisko matki, adres zamieszkania)  

 
……………………………………………………………..………………………………………………………………………..………  
(imię i nazwisko ojca, adres zamieszkania)  

 
 

Zgody rodziców/opiekunów prawnych 
na etap edukacyjny 

……………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
(imię/imiona, nazwisko dziecka, klasa) 

 
 

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska                           
oraz wizerunku, jak również zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Zespół Szkół   
nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu mojego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych 
związanych z prowadzoną działalnością szkoły.  

Zezwolenie dotyczy fotografii i filmów przedstawiających wizerunek i obejmuje takie 
formy rozpowszechniania jak: udostępnienie na stronie internetowej oraz za pośrednictwem 
prasy i mediów, jak również zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 
Zezwalam również na przetwarzanie mojego wizerunku poprzez kadrowanie i kompozycję.  

 Przyjmuję do wiadomości, że administratorem ww. danych osobowych jest Zespół 
Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, a podanie przeze mnie danych osobowych 
jest dobrowolne, odbywa się na podstawie zezwolenia na wykorzystanie wizerunku, 
jak również jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych 
praw przez administratora w zakresie informacyjnym i promocyjnym;  

 zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych osobowych 
przetwarzanych   przez ww. podmiot, o prawie do żądania ich uzupełnienia, 
uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia;  

 jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych                                 
i wykorzystanie wizerunku jest niezbędne i konieczne do prawidłowego                                  
i efektywnego korzystania z wykonanej fotografii w celach wskazanych wyżej;  

 przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia 
celów wskazanych wyżej;  

 zostałem poinformowany, że odbiorcami moich danych są pomioty uprawnione                 
na podstawie prawa oraz podmioty, którym administrator powierzył dane w celu 
prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności;  

 zostałem poinformowany o prawie do wniesienia skargi do właściwego organu 
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie);  

 w związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, 
California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informuje, 
że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny 
certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc:  
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.  

 
 
 
 

……………………………………………..   ………….……………………………………………………………  
 (data i miejscowość)                       (czytelny podpis rodzica/rodziców) 


