
Warszawa, dnia ……………………… 

 

 

ZGODA  NA  WYKORZYSTANIE  WIZERUNKU  DZIECKA 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego 

dziecka …………………………………………………..…… zarejestrowany podczas: uroczystości 

lub  imprez okolicznościowych związanych z działalnością szkoły, olimpiad, konkursów, turniejów 

sportowych, które mogą być zamieszczane w gazetkach szkolnych oraz: Internecie, prasie, telewizji. 

Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku mojego dziecka wyłącznie w celu promocji 

i  kształtowania wizerunku  Przedszkola nr 275, ul. Piwarskiego 5 00-770 Warszawa. 

Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl edukacji mojego dziecka w Przedszkola nr 275,  

ul. Piwarskiego 5 00-770 Warszawa. 

Zostałem poinformowana/-y, iż przysługuje mi: 
 

 prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek: 
 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów   

   prawa; 
 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się  

  usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,   

  potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia  

  czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy     

  sprzeciwu; 
 

 prawo do wycofania zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem); 

 prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku niezgodnego z prawem 

przetwarzania danych osobowych. 
 

 

 

                    ………………...........................................                                                                                    ........................................................... 
                        (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                                                                                      (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


