
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego w Warszawie 
 

Dokumenty RODO:                            Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie jego wizerunku 

…………………………………………………… 
Imię i nazwisko matki/ opiekuna prawnego 

 

 
………………………………………….……….. 
 Imię i nazwisko ojca /opiekuna prawnego 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA W ZAKRESIE JEGO WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

……………………………………….……………………………………………………. (podać imię i nazwisko) w zakresie jego 

wizerunku w postaci nagrania oraz zdjęć w celu ich publikacji: 

na stronie internetowej: www.sp73.waw.pl 

na profilu …………………………………..….. na stronie ….………………………………...................................... 

na tablicy/w gablocie pamiątkowej w siedzibie Placówki 
w kronice papierowej 
w gazetce szkolnej  

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody nie wpłynie negatywnie na proces 

dydaktyczny i opiekuńczo wychowawczy jednakże spowoduje nie umieszczanie wizerunku dziecka na 

terenie Placówki/stronie internetowej/mediach społecznościowych 

Warszawa, dnia…………………………………………………… 

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

     podpis matki/opiekuna prawnego        podpis ojca/opiekuna prawnego 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższej zgodzie jest Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego, ul. Białostocka 10/18, 
03- 741 Warszawa 

2. Kontakt z wyznaczonym w Placówce inspektorem ochrony danych jest możliwy za 
pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: tel. : 22 619-55-01; 
adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego, 
ul. Białostocka 10/18, 03-741 Warszawa; adres e-mail:  iodoswiata@dbfopraga-pn.waw.pl . 

Celem zbierania danych jest wykorzystanie materiałów (zdjęcia, nagrania) na terenie Placówki 
i/lub na stronie internetowej i/lub mediach społecznościowych.  

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych , ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody 
w dowolnym momencie oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

4. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie wpłynie na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Cofnięcie zgody będzie jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego 
wykorzystywania wizerunku dziecka w postaci nagrań oraz zdjęć w celu ich publikacji. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ewentualnego odwołania zgody. 

6. Dane osobowe w zakresie wizerunku nie będą przekazywane żadnym odbiorcom. 

7. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji, jak również 
nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  


