
         Nawojowa, dnia…………. 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody  na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych 

zawierających wizerunek mojego dziecka ………………………………………………… 

                                (imię i nazwisko) 

 

ucznia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im.W.Witosa w Nawojowej zarejestrowanych podczas: 

 

           TAK           NIE 

1. zajęć szkolnych,   

2. uroczystości szkolnych, 

3. uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach, 

4. innych uroczystościach, 

organizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im.W.Witosa w Nawojowej. 

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na nieodpłatne umieszczanie wizerunku dziecka na: 

           TAK  NIE 

1. stronie internetowej szkoły pod adresem nawojowa.edu.pl,   

2. kronice szkolnej, 

3. profilach internetowych zarządzających przez szkołę – Facebook, Instagram 

4. w mediach,  

5. ulotkach, plakatach w celu informacji i promocji szkoły. 

 

Informacja: 

Przyjmuje do wiadomości: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W.Witosa w 

Nawojowej,  ul. Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa. Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie 

wysyłając korespondencję na podany wyżej adres, telefonicznie pod numerem:  +48 18 445 70 76, bądź 

wysyłając maila na adres: sekretariat@nawojowa.edu.pl 

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania 

edukacji szkolnej (5 lat w  technikum). 

3. Dane nie będą udostępnianie podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych 

przepisów prawa. 

4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do treści danych, 

• prawo do sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania danych, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• prawo wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

       W przypadku żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych, przepisy prawa regulujące tryb i okres przechowywania dokumentacji muszą przewidywać 

możliwość realizacji takiego żądania. 

5. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. 

 

 

 

                                     ……………………………………………

  Data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 



        

 


