
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 
 

..................………..……………………… 
(miejscowość, data) 

 

Ja niżej podpisany/a*………………………………………………….…………..…………..............,  
    imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*   

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka oraz oświadczam, iż wyrażam zgodę 
na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Administratora Danych Osobowych – 
Zespół Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego ul. Ułanów 3 31-450 Kraków 
      

wizerunku  i informacji o osiągnięciach mojego niepełnoletniego syna/niepełnoletniej córki*  
 
 

............................……….………………………….………………………............ 
(imię i nazwisko dziecka) 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych w ramach świadczonych usług w 
zakresie edukacji, w celu realizacji zadań szkoły oraz prowadzenia konkursów  
i innych akcji związanych z działalnością szkoły (np. wycieczek szkolnych, uroczystości związanych z 
wydarzeniami organizowanymi w szkole) 
 

Niniejsza zgoda:  
 jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;  
 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  
 dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach szkoły, w 

gazetach, Internecie, oficjalnych portalach społecznościowych szkoły.  
dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu 
promocję Zespołu Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie. 

 

Wizerunek, o którym tu mowa 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. Jest on przetwarzany do czasu 
cofnięcia zgody.  
 

Jestem świadomy/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych mojego dziecka, ich 
poprawiania oraz możliwości żądania uzupełnienie, sprostowania, usunięcia. Podanie danych jest 
dobrowolne. 
 

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie na 
piśmie wniosku w przedmiocie odwołania zgody. 
 
Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego 
syna/niepełnoletniej córki*.  

        ...........………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica) 

Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: iod.mjo@um.krakow.pl 

*Niepotrzebne skreślić   
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
 Informujemy, że administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dziecka jest 
Zespół Szkół nr 1 z siedzibą w Krakowie, ul. Ułanów 3 i są one podawane w celach realizacji 
usług świadczonych przez naszą jednostkę, w szczególności prawidłowego realizowania 
procesu dydaktyczno-wychowawczego. 
 
Informujemy, że: 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych,  
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa,  
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem realizacji usług 
świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa. 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się 
Państwo staracie. 

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 
2 lit. a) oraz lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej 
zgody albo na podstawie przepisów prawa. 
 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn 
związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 
Kraków, adres e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl 
 
Oświadczam, ze zapoznałem (-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie 
zrozumiała. 
 
 
 
 
Kraków, dnia ………………………………….. r. ……………………………………………………………………. 
      (czytelny podpis osoby, której dane dotyczą) 


