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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU 
 

Ja niżej podpisana/y 

 

________________________________________________________________________ 
 (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego / uprawnionego ucznia*) 

 

________________________________________________________________________ 
 (adres zamieszkania) 

 

jako posiadająca/y nieograniczoną władzę rodzicielską ojciec/matka/opiekun prawny 

 

________________________________________________________________________ 
 (imiona i nazwisko dziecka) 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka oraz 

nagrań audiowizualnych z jej/jego udziałem przez Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu na portalach 

społecznościowych (Facebook, YouTube) użytkowanych przez Administratora do upowszechniania działań 

związanych z realizacją celów opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych. 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka oraz 

nagrań audiowizualnych z jej/jego udziałem przez Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu na stronie 

internetowej Administratora do upowszechniania działań związanych z realizacją celów opiekuńczych, 

dydaktycznych i wychowawczych. 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez 

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu na wewnątrzszkolnych tablicach, kronikach i publikacjach do 

upowszechniania działań związanych z realizacją celów opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz nagrań 

audiowizualnych z moim udziałem przez Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu na portalach 

społecznościowych (Facebook, YouTube) użytkowanych przez Administratora do upowszechniania działań 

związanych z realizacją celów opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz nagrań 

audiowizualnych z moim udziałem przez Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu na stronie internetowej 

Administratora do upowszechniania działań związanych z realizacją celów opiekuńczych, dydaktycznych  

i wychowawczych 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Zespół 

Szkół Salezjańskich w Poznaniu na wewnątrzszkolnych tablicach, kronikach i publikacjach do 

upowszechniania działań związanych z realizacją celów opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na korespondencję oraz przesyłanie informacji za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) przez Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu. 

 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE z 2016r. L 119/1 zwanego dalej RODO oświadczam, że zostałam/em 

poinformowana/y i przyjmuję do wiadomości, iż: 

 Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu z siedzibą przy os. 

Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań, e-mail: szkola-poznan@salezjanie.pl, tel. +48 (61) 875-

62-30; 

 Inspektorem ochrony danych  jest Pan Tomasz Czarnecki , e-mail: tomasz.czarnecki@doit.biz.pl; 

 Dane osobowe w formie zdjęć oraz nagrań audiowizualnych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej w celu utrwalania i publikowania działalności 

statutowej Zespołu Szkół;  

 Brak wyrażenia tej zgody skutkuje brakiem możliwości publikowania przez Zespół Szkół wizerunku oraz 

nagrań audiowizualnych z udziałem osób, które nie wyraziły zgody; 

 Dane osobowe będą przetwarzane u Administratora przez okres prowadzenia działalności Zespołu Szkół lub 

do czasu wycofania zgody; 
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 Dane osobowych są udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom, którym należy 

udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd), 

a także podmiotom, wykonującym zadania na rzecz Zespołu Szkół; 

 Przysługuje mi prawo dostępu do wymienionych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

 W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania;  

 Dane wizerunkowe przy uwzględnieniu ochrony prywatności osób mogą być umieszczane na portalach 

internetowych, z których korzysta Zespół Szkół; 

 Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, jeśli uznam, że przetwarzanie tych danych 

osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO; 

 Pełna informacja o przetwarzaniu danych w Zespole Szkół Salezjańskich w Poznaniu dostępna na stronie 

http://www.szkola-poznan.salezjanie.pl oraz w siedzibie szkoły. 

 

 

 

  _______________________  _________________________________________________  
  (miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ uprawnionego ucznia) 

 
* - niewłaściwe skreślić 

http://www.szkola-poznan.salezjanie.pl/

