Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

..................................................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka
...................................................................................................................................................
Placówka Oświatowa
Ja niżej podpisany/a na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) działając jako przedstawiciel ustawowy / opiekun
prawny wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka:
……………………………………………… (imię i nazwisko dziecka)
podczas zajęć dydaktycznych, konkursów i uroczystości związanych z uczestnictwem mojego dziecka w
ogólnopolskim programie „Uczymy Dzieci Programować”
przeprowadzanych przez ............................................................... (nazwa placówki oświatowej)
w .......................................... (miejscowość) oraz nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku
poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej......................................................,
tablicach informacyjnych oraz w social media.

Oświadczam, iż niniejsza zgoda jest nieograniczona terytorialnie ani nieograniczona czasowo (do momentu
wycofania zgody).
Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr
osobistych.

Matka/prawny opiekun dziecka

Ojciec/prawny opiekun dziecka

..................................................

...................................................

Data, nazwisko oraz podpis

Data, nazwisko oraz podpis

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest ……………………………………………… z siedzibą
…………………………………………………….. . Z Administratorem można skontaktować się
poprzez

adres

email

……………………………….,

telefonicznie

pod

numerem

…………………………………, lub pisemnie na adres siedziby Administratora
2. Celem

zbierania

danych

osobowych

jest

promowaniem

postaw

proedukacyjnych

oraz

………………………………….. .
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą- artykuł 6
ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
4. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka lub do momentu wycofania zgody
na ich przetwarzanie.
7. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
8. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie w całości lub w części bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Rodzic (opiekun) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne. Brak
wyrażenia zgody uniemożliwi realizację wymienionych w pkt. 2 celów.
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
12. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
ochrony danych osobowych listownie pod adresem: ……………………………………., lub e-mail:
…………………………. .

