
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
w zakresie wizerunku 

 
Ja niżej podpisany/podpisana 
....................................................................................................................... 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego             
i Rady (UE) - RODO oraz z art. 81 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.           
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2022 poz. 2509) 
wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka........................................................................................................., 
poprzez nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach 
telewizyjnych, radiowych, prasie,   mediach   społecznościowych,   na   
stronie internetowej   szkoły,   materiałach promocyjnych oraz nieodpłatnego 
wykorzystania wizerunku mojego dziecka w formie fotografii   oraz   filmu   
wykonanych   podczas   wydarzeń,   uroczystości,   uczestnictwa  w 
programach, projektach, wydarzeniach sportowych, konkursach 
organizowanych przez szkołę, bez każdorazowego ich zatwierdzania.   
 
TAK [    ]                     NIE [    ]  
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie prac wykonanych przez moje 
dziecko w ramach zajęć szkolnych na stronie internetowej szkoły, profilach 
szkoły w mediach społecznościowych, w przekazach telewizyjnych,   
radiowych, prasie, materiałach promocyjnych i informacyjnych.      
 
TAK [    ]                     NIE [    ]  
 
Zgoda jest ważna na okres nauki dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Tytusa Działyńskiego w Kórniku i może zostać wycofana w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,.  
 
.......................................................................... 
(data, miejscowość i czytelny podpis) 
 
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego      
w Kórniku, ul. Dworcowa 11,  62-035 Kórnik. 
Pełna treść klauzuli informacyjnej na temat przetwarzania danych osobowych przez  
Administratora, znajduje się na jego stronie internetowej szkoły (www.sp1kornik.pl) oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły. 
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