
Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana 
Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu z siedzibą w Rąbieniu ul. Słowiańska kontakt do 
Inspektora Ochrony Danych biuro@msvs.com.pl.  

Wyrażam  / Nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechniania mojego wizerunku. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko matki) 
Wyrażam  / Nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechniania mojego wizerunku. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko ojca) 
 

Wyrażam  / Nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechniania imienia, nazwiska, klasy oraz  
 
wizerunku mojego dziecka.……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w celu promowania osiągnięć uczniów, wydarzeń 
kulturalno-sportowych, relacji z życia Placówki i działań dydaktyczno-wychowawczych w związku z wyrażoną 
zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 81 ust. 1 prawa autorskiego na przetwarzanie w/w danych osobowych 
w następujących obszarach: 

• Publikacji na oficjalnej stronie internetowej Placówki,  
• Witrynach w siedzibie Placówki,  
• Na portalu Facebook i przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z 

publikacją na portalu Facebook, wówczas  Odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być organizatorzy konkursów, w którym dziecko brało udział oraz 
podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
prowadzenia promocji Placówki na portalu Facebook, czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej 
Placówki, lub do czasu wycofania zgody.  

Administrator przetwarza również dane wynikające z przepisów prawa oświatowego w związku z ciążącym 
obowiązkiem prawnym i realizacją zadań publicznych (art. 6 ust. 1 lit c i art. 9 ust. 2 lit. g) w celu organizacji 
właściwych i bezpiecznych warunków dla uczniów oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji nauczania. 
Podanie danych w tym zakresie jest obowiązkiem ustawowym. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu promocji placówki jest dobrowolne, a konsekwencją jej nie 
wyrażenia będzie brak możliwości promocji placówki i osiągnięć ucznia lub spersonalizowanych zdjęć z 
Pani/Pana wizerunkiem. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 
 
Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) w ocenie TSUE nie zapewnia odpowiednego poziomu 
bezpieczeństwa danych osobowych co wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Zgadzając się na 
rozpowszechnianie wizerunku akceptujesz to ryzyko. 
 
 
 
……………………………………………       ………………………………………… 
Data i podpis matki         Data i podpis ojca 
 


