
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku ucznia 
  

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego 

dziecka (ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 

2000” w Piekarach) 

 
………………………….………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko ucznia) 

zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych w związku z uczestnictwem w programach, projektach, 

zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. Josephine 

Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach w celu informacji i promocji szkoły. 

 
Zgodę na publikację wizerunku dziecka wyrażam w zakresie: 
 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć na stronie Facebook; 
 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć na stronie internetowej Liceum; 
 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na i publikowanie zdjęć na plakatach, tablicach itp. znajdujących się na terenie Liceum; 
 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć na ulotkach; 
 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć w gazetce szkolnej „Bronek”; 
 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć w informatorze szkolnym; 
 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć w albumie absolwenta; 
 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć na karcie identyfikacyjnej (obiadowej); 
 

 wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie materiałów filmowych zamieszczanych na stronie Liceum, 
stronie Facebook, serwisie You Tube 
 

przez Liceum Ogólnokształcące im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” 

w Piekarach, Piekary 2, 32-060 Liszki. 

 
Zostałam/zostałem poinformowana/ny na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej 
Rozporządzeniem, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna 
Nowina 2000” w Piekarach, Piekary 2, 32-060 Liszki, zwane dalej Liceum; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony 
i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@radosnanowina.pl lub pisemnie na adres Liceum, wskazany w pkt 1.; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania wizerunku ucznia w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez 
Liceum w zakresie działalności promocyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia; 

4. Dane osobowe w postaci wizerunku ucznia będą upublicznione w zakresie wyrażonej zgody; 
5. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  
6. Dane osobowe w postaci wizerunku ucznia będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu przetwarzania 

danych na potrzeby Liceum lub do dnia wycofania zgody. Nie ma możliwości usunięcia wizerunku z dokumentów upublicznionych; 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 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; 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;  

9. Podanie danych osobowych dotyczących wizerunku ucznia jest  dobrowolne; 
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 
 
……………………..…….…, dnia …………………….    ………………………...................................... 

(miejscowość)        (data)     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


