……………………………………..
miejscowość i data

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA ROZPOWSZECHNIANIE
WIZERUNKU
Ja/my, niżej podpisany/a/i*:
......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego* małoletniego

......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego* małoletniego

Adres zamieszkania:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
jako posiadający nieograniczoną władzę rodzicielską ojciec/matka/opiekun prawny*
małoletniej/małoletniego* ............................................................................................................
imię (imiona) i nazwisko dziecka

niniejszym wyrażam nieodpłatnie zgodę na:
utrwalanie i rozpowszechnianie przez Salezjański Zespół Szkół Publicznych; ul.
Niepokólczyckiego 31; 41-813 Zabrze, dalej: Szkoła lub za zgodą Szkoły przez osobę trzecią,
wizerunku małoletniego/małoletniej jw., w tym utrwalonego w związku z zajęciami (zarówno
lekcyjnymi, jak i pozalekcyjnymi, również podczas ferii i wakacji), konkursami,
uroczystościami (w tym religijnymi), obozami, zawodami, imprezami itp. organizowanymi
przez Szkołę lub z udziałem uczniów Szkoły, przy czym wizerunek małoletniego/małoletniej
może być także zestawiany z wizerunkami innych osób oraz opatrywany stosownymi
informacjami oraz komentarzami; powyższe może nastąpić w każdy sposób, w tym za
pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności stron internetowych i portali
społecznościowych, a także za pośrednictwem prasy, broszur, ulotek, itp. oraz poprzez
zamieszczanie tego wizerunku w kronice szkolnej, na tablicach ściennych, oraz folderach
szkolnych. Wyrażam zgodę na prezentowanie w wyżej wymienionych okolicznościach na
prezentowanie twórczości artystycznej w ramach działalności szkoły.
Niniejsza zgoda odnosi się do utrwalania i wykorzystania wizerunku
małoletniego/małoletniej wyłącznie w celach związanych z szeroko rozumianą działalnością
Szkoły (w szczególności dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą) i instytucji przyszkolnych
(Oratorium, SALOS, itp.), w tym dla dokumentowania tej działalności i informowania o niej,
dla promocji Szkoły oraz realizacji celów statutowych Szkoły; udzielona zgoda jest
nieograniczona czasowo i terytorialnie.
Powyższe dotyczy także odpowiednio mojego wizerunku, utrwalonego w związku z opisaną
powyżej działalnością Szkoły.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych zawartych w niniejszym
oświadczeniu oraz danych osobowych w postaci wizerunków, na których utrwalanie i rozpowszechnianie udzielona została przeze mnie zgoda - zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), na cele
związane z utrwalaniem i rozpowszechnianiem ww. wizerunków w zakresie powyżej
wskazanym oraz na cele zabezpieczenia dowodu wyrażenia niniejszej zgody. Zgodę na
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przetwarzanie danych osobowych wyrażam dobrowolnie, po otrzymaniu informacji o prawie
dostępu do ww. danych, prawie odwołania lub zmiany mojej zgody na przetwarzanie ww.
danych osobowych w każdym czasie oraz będąc poinformowanym, iż dane powyższe nie
będą przetwarzane przez Szkołę w żadnym innym celu niż wskazany powyżej.
………………………………………...…….

…………………..….………………….……

podpis matki/opiekuna prawnego dziecka

podpis ojca/opiekuna prawnego dziecka

Administratorem Państwa danych osobowych jest Salezjański Zespół Szkół Publicznych im. św.
Dominika Savio, ul. Niepokólczyckiego 31, 41-813 Zabrze reprezentowanym przez Księdza
Dyrektora Andrzeja Rolnika SDB tel. 32 2722525, strona internetowa: www.salezjanie.zabrze,
e-mail: salezjanie1@op.pl.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej
formie:
1. przesyłając wiadomość na adres e-mail: wszym@interia.pl,
2. listowanie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Niepokólczyckiego
31, 41-813 Zabrze.
Dane przetwarzane przez Salezjański Zespół Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio w Zabrzu
będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie
realizacji na Państwa rzecz usług.
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do
danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania
danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
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