
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. 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: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, w zakresie imienia i nazwiska, 

wieku, klasy/nazwy grupy do której uczęszcza, danych kontaktowych przez Administratora  

w niżej wymienionych celach:  

Cel przetwarzania TAK* NIE* 

w celu udziału w organizowanych wycieczkach oraz tworzenia publikacji na ich 
temat 

  

w celu udziału w konkursach organizowanych przez Administratora oraz 
tworzenia publikacji na ich temat i ogłaszania wyników 

  

w celu reprezentowania Administratora w konkursach organizowanych przez 
podmioty zewnętrzne oraz tworzenia publikacji na ich temat i ogłaszania 
wyników 

  

w celu udziału w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez 
Administratora i tworzenia publikacji na ich temat 

  

w celu prowadzenia strony internetowej oraz profilu w mediach 
społecznościowych Administratora 

  

w celu prowadzenia akcji promujących Administratora 
  

* Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem X 

 

………………………………………………………. 

Czytelnie imię i nazwisko dziecka którego dotyczy wyrażona zgoda 

 

……………………………………………………… 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi                  

w Sokolnikach z siedzibą przy ul. Leśnej 1A, 62-305 Sokolniki  

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, natomiast jej brak będzie skutkował brakiem możliwości udziału 

dziecka we wskazanych przedsięwzięciach. 

Zgoda obowiązuje na czas pobierania nauki/uczęszczania do przedszkola lub do momentu jej cofnięcia. 

Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia u Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowa informacja na temat 

przetwarzania danych osobowych przez Administratora, znajduje się na jego stronie internetowej 

http://www.spsokolniki.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły. 

http://www.spsokolniki.pl/


 

 

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi  

w Sokolnikach 

ul. Leśna 1A, 62-305 Sokolniki 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

(tj. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku 

mojego dziecka w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach udziału w konkursach, 

wycieczkach, imprezach oraz wydarzeniach szkolnych/przedszkolnych, wykonanych przez 

pracowników szkoły/przedszkola. Ponadto wyrażam nieodpłatną zgodę, na rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka, w celu promocji i publikowania relacji z w/w przedsięwzięć poprzez 

umieszczenie fotografii zawierających wizerunek mojego dziecka na stronie internetowej oraz profilu 

w mediach społecznościowych szkoły/przedszkola, oraz w gablotach informacyjnych w siedzibie 

szkoły/przedszkola. 

 

………………………………………………………. 

Czytelnie imię i nazwisko dziecka którego dotyczy wyrażona zgoda 

 

……………………………………………………… 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


