………………………………………………….

..........................................................

imię i nazwisko rodzica

miejscowość, data

………………………………………………….
adres

Zgoda na przetwarzanie wizerunku
1.

Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, przez Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie,
wizerunku mojego dziecka:
(imię i nazwisko dziecka) ……………………………………………………………………….,
w celu nieodpłatnego rozpowszechniania jego imienia i nazwiska, wizerunku (zdjęć), wywiadów i nagrań z jego osobą w celu
podejmowania działań promocyjnych i edukacyjnych szkoły, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku
placówki, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na jej stronie internetowej oraz na profilu szkoły na Facebooku.
2. Zgoda, o której mowa w punkcie 1. nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji,
w szczególności: na plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach
i czasopismach, reklamie w Internecie itp.

Podstawa prawna
1)

Art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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.
2) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1000)
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że administratorem w/w danych osobowych jest szkoła,
o przysługujących mi na podstawie powyższych przepisów uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz
o prawie do ich poprawiania i usunięcia. Oświadczam również, że podałam/-em moje dane osobowe dobrowolnie.

…………………………………
podpis ucznia

……………………………………………………
podpis rodzica / prawnego opiekuna

………………………………………………….

..........................................................

imię i nazwisko

miejscowość, data

………………………………………………….
adres

Zgoda na przetwarzanie wizerunku
1.

2.

Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, przez Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie,
mojego wizerunku, w celu nieodpłatnego rozpowszechniania mojego imienia i nazwiska, wizerunku (zdjęć), wywiadów
i nagrań z moją osobą w celu podejmowania działań promocyjnych i edukacyjnych szkoły, promocji osiągnięć i utrwalania
pozytywnego wizerunku placówki, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na jej stronie internetowej oraz na
profilu szkoły na Facebooku.
Zgoda, o której mowa w punkcie 1. nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji,
w szczególności: na plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach
i czasopismach, reklamie w Internecie itp.

Podstawa prawna
1)

Art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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.
2) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1000)
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że administratorem w/w danych osobowych jest szkoła,
o przysługujących mi na podstawie powyższych przepisów uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz
o prawie do ich poprawiania i usunięcia. Oświadczam również, że podałam/-em moje dane osobowe dobrowolnie.

…………………………………………..
podpis ucznia pełnoletniego

