
W związku z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). 
 
W podmiocie Szkole Podstawowej im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, Administrator 
Danych, przestrzega zasad zgodnych z prawem o przetwarzaniu danych swoich uczniów. 
 
 
1) ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA ORAZ OSIĄGNIĘĆ DZIECKA 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych oraz umieszczanie i 
publikowanie osiągnięć (prac, rysunków oraz wyróżnień) zawierających wizerunek mojego dziecka 
 
 
.............................................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

ucznia Szkoły Podstawowej im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, zarejestrowany podczas zajęć                               
i uroczystości szkolnych w czasie zajęć otwartych, konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości 
organizowanych przez szkołę. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie 
wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach promocji i potrzeb funkcjonowania szkoły, na stronie 
internetowej, w kronice szkolnej, w gazetkach, oraz w mediach. Oświadczenie, ważne jest na cały cykl 
kształcenia mojego dziecka w w/w szkole. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej 
zgody przez cały okres trwania edukacji szkolnej.  

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

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
2) ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój 
wizerunek: 
 
................................................................................           ................................................................................ 

(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego)                            (imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 
 

zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości szkolnych, w czasie zajęć otwartych, konkursów, turniejów 
sportowych i innych uroczystości organizowanych przez szkołę. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że 
mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach promocji i potrzeb funkcjonowania 
szkoły, na stronie internetowej, w kronice szkolnej, w gazetkach, oraz w mediach. Oświadczenie, ważne jest 
na cały cykl kształcenia mojego dziecka w w/w szkole. Podane dane osobowe będą przetwarzane na 
podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania edukacji szkolnej.  
 
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnianie oraz przetwarzanie danych osobowych 
moich i mojego dziecka w zakresie niezbędnym do prawnego funkcjonowania szkoły zgodnie z Ustawą z 
dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 
 
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawienia.  
 
 

.................................................................................     ................................................................................. 
(podpis matki/opiekuna prawnego)                            (podpis ojca/opiekuna prawnego) 


