
 

 

Oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych ucznia …………………………………….. 
                                                                                                                      (imię i nazwisko dziecka) 

 

 

Ja, niżej podpisany: 

 

  Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów 

mojego dziecka na stronie FACEBOOK placówki. 

  Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów 

mojego dziecka na stronie internetowej placówki. 

  Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego 

dziecka na tablicach ogłoszeń. 

  Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody  na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego 

dziecka na plakatach. 

  Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody  na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego 

dziecka na ulotkach i broszurach. 

  Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody  na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego 

dziecka na tablicy absolwentów. 

  Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody  na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego 

dziecka na stronie internetowej i FACEBOOK, miasta i powiatu, filmowanie i fotografowanie 

podczas imprez, uroczystości i wydarzeń szkolnych, przetwarzanie i publikowanie wizerunku 

dziecka w mediach: prasie i telewizji. 

 Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na publikowanie prac plastycznych mojego 

dziecka, wysyłanie prac na konkursy w ramach działalności statutowej szkoły. 

 Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie imienia 

i nazwiska oraz wizerunku ucznia z imprez, wydarzeń i konkursów na stronach 

internetowych, w prasie i telewizji, w przypadku gdy te odbywają się w innej placówce niż 

nasza. 

 Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojej córki / mojego 

syna do szkoły i ze szkoły na czas nauki w BSIs nr 5. 

Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody na udział mojej córki / mojego syna 

w zajęciach poza terenem placówki (wycieczki edukacyjne, spacery, imprezy sportowe, 

rekreacyjne, artystyczne i inne)  odbywające się  w ramach lekcji w Wejherowie. 

 

 

 

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 

Administratorem danych 

  osobowych jest 

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego 

w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279 

Dane kontaktowe inspektora 

ochrony danych 

 inspektor.rodo@pzks.edu.pl 

Celem przetwarzania jest Promocja szkoły oraz osiągnięć uczniów i organizacji 

zajęć 

https://poczta.home.pl/appsuite/


 

 

Podstawą przetwarzania jest Zgoda osoby/opiekuna prawnego, której dane dotyczą. 

Zgoda dotyczy zdjęć i filmów na których 

zarejestrowany jest wizerunek mniej niż 3 osób 

(zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, zgody nie wymaga 

rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej 

jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, 

publiczna impreza, itp.). 

Odbiorcami danych osobowych są Wszyscy, ponieważ wizerunek będzie podany 

do publicznej wiadomości 

Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane do dnia wycofania się ze zgody. 

Ze zgody można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć 

pisemnie do administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości 

przetwarzania wizerunku mojego dziecka przez administratora od dnia złożenia wycofania, 

usunięciem wizerunku z materiałów wewnętrznych, FACEBOOK, strony internetowej, 

tablic ogłoszeń, tablicy absolwentów. Nie będzie możliwe zebranie plakatów oraz ulotek, 

które zostały upublicznione oraz nie będzie możliwe usunięcie wizerunku z prasy 

i telewizji. 

Mam prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, poprawiania, wycofania w dowolnym 

momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, żądania dostępu 

do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl) oraz do odszkodowania. 

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. 

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostały zebrane. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

                                                            

                                                                                                                                                                                          

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

             miejscowość, data          czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych 
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Oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych ucznia …………………………………….. 
                                                                                                                      (imię i nazwisko dziecka) 

 

 

Ja, niżej podpisany: 

 

  Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów 

mojego dziecka na stronie FACEBOOK placówki. 

  Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów 

mojego dziecka na stronie internetowej placówki. 

  Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego 

dziecka na tablicach ogłoszeń. 

  Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody  na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego 

dziecka na plakatach. 

  Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody  na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego 

dziecka na ulotkach i broszurach. 

  Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody  na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego 

dziecka na tablicy absolwentów. 

  Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody  na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego 

dziecka na stronie internetowej i FACEBOOK, miasta i powiatu, filmowanie i fotografowanie 

podczas imprez, uroczystości i wydarzeń szkolnych, przetwarzanie i publikowanie wizerunku 

dziecka w mediach: prasie i telewizji. 

 Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na publikowanie prac plastycznych mojego 

dziecka, wysyłanie prac na konkursy w ramach działalności statutowej szkoły. 

 Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie imienia 

i nazwiska oraz wizerunku ucznia z imprez, wydarzeń i konkursów na stronach 

internetowych, w prasie i telewizji, w przypadku gdy te odbywają się w innej placówce niż 

nasza. 

 Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojej córki / mojego 

syna do szkoły i ze szkoły na czas nauki w SSPdP nr 1. 

Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody na udział mojej córki / mojego syna 

w zajęciach poza terenem placówki (wycieczki edukacyjne, spacery, imprezy sportowe, 

rekreacyjne, artystyczne i inne)  odbywające się  w ramach lekcji w Wejherowie. 

 

 

 

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 

Administratorem danych 

  osobowych jest 

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego 

w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279 

Dane kontaktowe inspektora 

ochrony danych 

 inspektor.rodo@pzks.edu.pl 

Celem przetwarzania jest Promocja szkoły oraz osiągnięć uczniów i organizacji 

zajęć 

https://poczta.home.pl/appsuite/


 

 

Podstawą przetwarzania jest Zgoda osoby/opiekuna prawnego, której dane dotyczą. 

Zgoda dotyczy zdjęć i filmów na których 

zarejestrowany jest wizerunek mniej niż 3 osób 

(zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, zgody nie wymaga 

rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej 

jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, 

publiczna impreza, itp.). 

Odbiorcami danych osobowych są Wszyscy, ponieważ wizerunek będzie podany 

do publicznej wiadomości 

Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane do dnia wycofania się ze zgody. 

Ze zgody można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć 

pisemnie do administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości 

przetwarzania wizerunku mojego dziecka przez administratora od dnia złożenia wycofania, 

usunięciem wizerunku z materiałów wewnętrznych, FACEBOOK, strony internetowej, 

tablic ogłoszeń, tablicy absolwentów. Nie będzie możliwe zebranie plakatów oraz ulotek, 

które zostały upublicznione oraz nie będzie możliwe usunięcie wizerunku z prasy 

i telewizji. 

Mam prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, poprawiania, wycofania w dowolnym 

momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, żądania dostępu 

do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl) oraz do odszkodowania. 

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. 

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostały zebrane. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

                                                            

                                                                                                                                                                                          

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

             miejscowość, data          czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych 
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