
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU 
Ja, ___________________________________ (imię i nazwisko) wyrażam |  nie wyrażamzgodę na upublicznianie 
danych osobowych małoletniego ______________________________________  (imię i nazwisko), którego jestem 
pełnoprawnym opiekunem, w zakresie wskazanym poniżej. 
 
UPUBLICZNIANE DANE 

 wizerunek utrwalony na wskazanych poniżej wydarzeniach; 

 imię, nazwisko, szkołą, klasa; 

 osiągnięcia, zasługi lub innego rodzaju aktywnośd. 
 
WYDARZENIA, KTÓRYCH DOTYCZY PRZETWARZANIE WSAKZANYCH DANYCH OSOBOWYCH 
 

Nazwa lub opis wydarzenia Zgoda na poszczególne 
uroczystości 

Wyrażam Nie wyrażam 

Spędzanie czasu wolnego na przerwach lub po lekcjach   

Zajęcia programowe   

Zajęcia dodatkowe   

Świetlica i związana z nią aktywnośd   

Konkursy, olimpiady, zawody, w których małoletni bierze udział   

Uroczystości szkolnie   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
MIEJSCE PUBLIKACJI DANYCH OSOBOWYCH 
Wskazane dane osobowe będą publikowane: 

 na stronie internetowej placówki –www.sp1opolelub.pl; 

 na portalu Facebook - https://www.facebook.com/SP-Jedynka-253938861949085/ oraz 
https://www.facebook.com/Przedszkole-SP-Jedynka-2071804009799448/ ; 

 w gazecie szkolnej oraz w obrębie placówki na ścianach. 
 
INNE INFORMACJĘ DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyoskiego w 
Opolu Lubelskim . Z administratorem można skontaktowad się: 

 telefonicznie – 81 827 23 22; 

 pisemnie – sekretariat@sp1opolelub.pl;  

 osobiście lub pisemnie – 24 – 300 Opole Lubelskie, ul. Szkolna 5. 
Z inspektorem ochrony danych można skontaktowad się: 

 telefonicznie – 513 850 227; 

 pisemnie – iod@bodo24.pl. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji działao placówki na podstawie niniejszej zgody. Administrator będzie 
wykorzystywad dane osobowe przez 20 lat lub do momentu wycofania zgody. Podanie/udostępnienie danych osobowych 
nie jest wymagane i osoba fizyczna, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania.  W przypadku odmowy 
podania/udostępnienia danych osobowych administrator nie będzie upubliczniał danych osobowych. 
Dane osobowe będą pobierane: 

o bezpośrednio od osoby, której dane osobowe dotyczą; 

o od pełnoprawnego opiekuna małoletniego; 

o od osób, które wykonywały fotografie w imieniu administratora oraz we własnym zakresie. 

Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo: 

http://www.sp1opolelub.pl/
https://www.facebook.com/SP-Jedynka-253938861949085/
https://www.facebook.com/Przedszkole-SP-Jedynka-2071804009799448/
mailto:sekretariat@sp1opolelub.pl


a. wycofad zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; 
b. otrzymad od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące 

przetwarzania tych danych osobowych;  
c. zażądad zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub 

nieaktualne; 
d. zażądad usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 
e. zażądad we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą 

uzasadnione prawnie okoliczności; 
f. wnieśd sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;  
g. wnieśd skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy 

przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.  

    
 
 

  miejscowość, data podpis opiekuna prawnego osoby 
fizycznej, której dane dotyczą 

 


