
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka 

       ____________________________________________________________ 

                                                                       ( Imię i nazwisko dziecka) 

Ja niżej podpisany : 

 Tak/Nie 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na szkolnych tablicach 
ogłoszeń 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na plakatach szkolnych  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów z udziałem mojego dziecka  
na szkolnej stronie internetowej 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów z udziałem mojego dziecka  
na szkolnej stronie Facebook 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na szkolnych ulotkach 
 i broszurach 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na  szkolnej tablicy 
absolwentów 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej 
miasta, filmowanie i fotografowanie podczas imprez, uroczystości i wydarzeń szkolnych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie prac plastycznych mojego dziecka, wysyłanie 
prac na konkursy i uczestnictwo w konkursach , w ramach statutowej działalności szkoły. 

 

 

Zgoda dotyczy zdjęć i filmów na których zarejestrowanych jest wizerunek mniej niż 4 osób. Zgodnie z Ustawą     
z dnia 4 .02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgody nie wymaga rozpowszechnianie 
wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie czy publiczna impreza. 

Równocześnie oświadczam, że Administrator danych przekazał mi następujące informacje: 

1. Administratorem danych jest Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia w Redzie, ul. C.K. Norwida 59. 
Osobą kontaktową jest  Dyrektor Szkoły Muzycznej. 

2. Celem przetwarzania danych jest przedstawienie osiągnięć uczniów oraz promocja szkoły. 
3. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda opiekuna prawnego dziecka. 
4. Odbiorcami danych są wszyscy oglądający wizerunek . Nie można wykluczyć, że upubliczniony 

wizerunek może być przekazany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
5. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wycofania zgody. 
6. Zgodę mogę wycofać w każdej chwili przez złożenie pisemnego oświadczenia u Administratora, co 

skutkuje brakiem możliwości przetwarzania wizerunku mojego dziecka od dnia złożenia oświadczenia. 
7. Administrator przewiduje przetwarzanie danych wyłącznie w celu określonym w punkcie 2 . 

 

 
Reda  ,   _______________________________________________________________   
                                                                (data, Imię, Nazwisko) 
 
 
                       _________________________________________________________ 
                                                                           (podpis)  


