
 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz z art. 81 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r.               

o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę : 

 na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych przedstawiających wizerunek 

mojego dziecka (imię i nazwisko)……………………………………………………………… 

(ucznia Szkoły Podstawowej nr  1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku) zarejestrowanych 

podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz uczestnictwem w programach, projektach, 

zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Szkołę, na stronie 

internetowej szkoły, gazetkach szkolnych, kronice szkolnej, profilach internetowych 

zarządzanych przez szkołę (Facebook), oraz w mediach w celu informacji i promocji szkoły. 

 

 TAK   NIE 

 Upubliczniania imienia i nazwiska w szkole, na stronie internetowej szkoły, gazetkach 

szkolnych, kronice szkolnej, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę (Facebook), 

oraz w mediach w celu informacji i promocji szkoły, ucznia, jego prac i osiągnieć  

 

 TAK   NIE 

INFORMACJA dot. przetwarzania danych osobowych  

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem Pani/ Pana oraz dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1,  
im. Józefa Wybickiego  z siedzibą: we Frysztaku. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym 
Inspektorem Ochrony Danych – Pan Patryk Filip poprzez adres mailowy: iod@ug.frysztak.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji ucznia oraz szkoły. 
4. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO 
5. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania 

edukacji szkolnej, a po zakończeniu edukacji  do momentu wycofania zgody. Prawo do wycofania 
zgody przysługuje w dowolnym momencie. Wycofanie zgody niema wpływu na przetwarzanie danych 
do momentu jej wycofania.  

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych 
przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także 
prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli 
nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do promocji ucznia i szkoły. Nie podanie 
danych skutkuje niemożnością promocji ucznia i szkoły.  

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 

……….……………………, ………..………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
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