
                           Załącznik nr 10  
do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych 

w Szkole Podstawowej  
w Cieszewie 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Ja, niżej podpisany/a,  

 

………………………………………………………………………………………………….………,  

zwany/a dalej „Opiekunem”, będący/a przedstawicielem ustawowym  

 

…………………………………………………………………………………………………………, 

zwanego/ej dalej „Dzieckiem”, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Dziecka przez  

Szkołę Podstawową im. Miry Zimińskiej w Cieszewie 

Cieszewo 14, 09-210 Drobin 
 

(zwaną/zwane dalej „Administratorem”) w następujących celach: 

□ korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez podmioty inne niż Administrator (np. 

przez wydawnictwa, w postaci e-dzienników i w aplikacjach online wymagających podania danych 

ucznia); 

□ organizowanie wydarzeń, takich jak wycieczki i wyjazdy szkolne, np. poprzez tworzenie list 

uczestników wyjazdu, rezerwacji pokoi, biletów itp.; 

□ udział dziecka w konkursach i zawodach, m.in. poprzez wywieszenie dyplomu lub informacji 

o udziale w konkursie oraz zdjęcia na terenie szkoły; 

□ utrwalenie wizerunku w ramach zdjęć klasowych i indywidualnych wykonywanych przez fotografa 

wybranego przez szkołę; 

□ wykorzystanie wizerunku (zdjęcia) poprzez umieszczenie w miejscu do tego wyznaczonym 

na terenie szkoły (np. w gablocie ze zdjęciami klasowymi poszczególnych roczników lub 

z osiągnięciami uczniów); 

□ wykorzystanie wizerunku (zdjęcia lub filmu z udziałem dziecka) poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej Administratora, w tym na profilu w portalu społecznościowym Administratora, w celu 

promocji działalności Administratora; 

□ udział w organizowanym przez KOWR „Programie dla szkół” (mleko warzywa i owoce w szkole). 

 

Niniejsze zgody są zbierane na cały okres edukacji Dziecka w szkole. 

 

 

___________________ (data i czytelny podpis Opiekuna)  

 

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej-

Sygietyńskiej w Cieszewie, Cieszewo 14, 09-210 Drobin („Administrator”). Dane osobowe będą przetwarzane przez 

Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach wskazanych wyżej w oświadczeniu. Podanie danych 

osobowych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne. Niepodanie danych i brak zgody uniemożliwi ich przetwarzanie 

i realizację celów, o których mowa powyżej. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 

  

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające Administratorowi narzędzia 

informatyczne, wydawnictwa, firmy fotograficzne, firmy zajmujące się organizacją wycieczek, noclegów i wstępu 

na imprezy, właściciele portali społecznościowych (np. Facebook), a po ich opublikowaniu na stronie internetowej również 

użytkownicy sieci internet. 

 

Masz prawo dostępu do tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


