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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w/w imienia 

i nazwiska mojego dziecka dla potrzeb utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku związanego z publikacją 

materiału wideo przez Internet w ramach projektu pt. “Pochwal się swoją pasją!”, zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie 

z poniższą klauzulą informacyjną. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych dziecka w postaci jego wizerunku 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Zespół Szkół nr 12 w Lublinie (adres: 

ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin) (dalej również: „Zespół Szkół nr 12” lub „Szkoła”). 

2) Do pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowania ich 

przestrzegania Zespół Szkół nr 12 w Lublinie wyznaczył inspektora ochrony danych. 

3) We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się ze Szkołą 

poprzez pocztę elektroniczną: zs12@iod.lublin.eu lub pocztę tradycyjną pisząc na adres Zespołu Szkół 

nr 12 lub też bezpośrednio z wyznaczonym inspektorem ochrony danych poprzez pocztę elektroniczną: 

iod@lco.lublin.eu lub pocztę tradycyjną pisząc również na adres Zespołu Szkół nr 12. 

4) Za uprzednią Pani/Pana zgodą wizerunek dziecka utrwalony w czasie zajęć, konkursów, turniejów 

sportowych i innych tego typu uroczystości organizowanych przez Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, 

na zdjęciu lub w formie filmu, a niekiedy również dane dodatkowe (takie jak: imię, nazwisko, oznaczenie 

klasy), będą mogły być opublikowane przez Zespół Szkół, np. na stronie internetowej Szkoły, w kronice 

szkolnej, na tablicach ściennych, w gazetce szkolnej lub folderach informacyjnych o Szkole. 

Wymienione dane osobowe dziecka będą przetwarzane w ten sposób w celach informacyjnych, 

promocyjnych i dokumentowania zdarzeń z życia Szkoły. Podstawą prawna takiego przetwarzania będzie 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

5) Z wymienionymi powyżej danymi osobowymi Pani/Pana dziecka zapoznać będzie się mógł każdy, 

kto odwiedzi stronę internetową Zespołu Szkół lub też będzie przeglądał kronikę szkolną, szkolne tablice 

ścienne, gazetkę szkolną lub folder informacyjny o Szkole. 

6) Wymienione w pkt. 4) dane osobowe dziecka będą publikowane i przechowywane do czasu, w którym 

będzie istniał cel takiego przetwarzania danych, tj. do czasu gdy będzie to służyło celom informacyjnym, 

promocyjnym lub dokumentowania zdarzeń z życia Szkoły, chyba że uprzednio cofnie Pani/Pan zgodę 

na tego rodzaju przetwarzanie danych osobowych dziecka. W takim przypadku zakończymy natychmiast 

publikowanie danych Pani/Pana dziecka. 

7) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

8) Może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę na publikację wizerunku i innych danych osobowych dziecka 

w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa). 
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10) Zgoda na publikowanie danych osobowych Pani/Pana dziecka jest całkowicie dobrowolna. W przypadku 

braku takiej zgody nie będziemy mogli jednak opublikować wizerunków dziecka gdziekolwiek. 

11) Zgoda na publikowanie danych osobowych Pani/Pana dziecka nie będzie wiązała się z przetwarzaniem 

tych danych w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym tzw. 

profilowaniem. 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swojego dziecka oraz zgoda na ich przetwarzanie 

i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe 

wzięcie udziału w w/w projekcie. 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Oświadczam, że na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 2018, 

poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na utrwalenie 

oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka  

 

(imię i nazwisko dziecka / podopiecznego) 
 

poprzez publikację materiału video przez Internet w celach promocyjnych czy edukacyjnych, 

zrealizowanego w ramach projektu pt. ” Pochwal się swoją pasją!”,  przez Zespół Szkół nr 12 w 

Lublinie, ul. Sławinkowska 50. 

Jednocześnie oświadczam, że ww. materiał wideo nie narusza moich dóbr osobistych.  

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.     

 Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

 

 

                                                                                                        …………………………………………. 
                                                                                                           (podpis matki / opiekuna prawnego) 

 

 

…………………………………………. 
                                                                                                                                (podpis ojca / opiekuna prawnego) 


