
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

 

Ja, niżej podpisana/y .................................................................................................................. 

1. Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka wraz z podaniem 

imienia i nazwiska dziecka…………………………………………………………………………………………. 

przez Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile na potrzeby 

informacji i promocji placówki  

2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego na zdjęciach fotograficznych 

oraz filmach w celu umieszczania go na: 

 stronie internetowej szkoły na tablicach ściennych 

 firmowych materiałach poligraficznych (np. foldery reklamowe), 

Wizerunek mojego dziecka 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. 

4. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z udziałem mojego dziecka wykonanych na zlecenie oraz zdjęć 

pochodzących z prywatnego archiwum, przekazanych ADO. 

5. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu 

wykorzystywania wizerunku mojego dziecka na potrzeby placówki. 

6. Uprzejme informuję, że przedstawicielem administratora danych osobowych przekazanych za pośrednictwem 

niniejszego formularza jest Dyrektor szkoły Pan Grzegorz Witkowski.  

W sprawie ochrony danych osobowych można się zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres iodo@sys-it.pl   

Dane uzyskane za pośrednictwem niniejszego formularza będą przetwarzane (w zależności od kontekstu komunikatu) 

w celu opisanym w pkt. 1 formularza.  

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu i na podstawie wskazanej 

wyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu ADO przestanie przetwarzać dane, chyba, że będzie w stanie wykazać, iż 

istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub 

dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, roszczenia lub obrony roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie 

Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda zostanie wycofana lub do czasu jej zdezaktualizowania. 

Odbiorcami danych są podmioty współpracujące w realizacji celu.  

Zgodnie z RODO, czyli Rozporządzeniem 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 (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119) przysługuje Pani/Panu 

prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych; sprostowania (poprawienia) swoich danych; 

usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do 

organu nadzorczego.  

Powyższe prawa można realizować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych. Wyrażenie zgody na 

przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania określonego w formularzu pkt. I celu. W 

każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

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

Miejscowość    Data     Czytelny podpis 

 

 


