
 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Miejscowość, dnia …………………….. 

 

Ja niżej podpisany/a*………………………………………………………………………………….…………..…………..............,  

    imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*   

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka oraz oświadczam, iż wyrażam 
zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Administratora Danych 
Osobowych – Szkołę Muzyczną I Stopnia w Goleniowie, wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka  

 

............................……….………………………….………………………............ 

(imię i nazwisko dziecka) 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, ze zorganizowanych wydarzeń szkolnych w celu promocji 
Szkoły i jej działań kulturalnych, a także budowania jej pozytywnego wizerunku wśród 
społeczeństwa. 

Niniejsza zgoda:  

 jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;  
 dotyczy umieszczania wizerunku na profilu Facebook szkoły, a także na stronie internetowej 

szkoły ………… (wymienić wszelkie miejsca publikacji);  
 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na 

celu promocję Szkoły.  
     

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

  Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH  
(do wglądu dla opiekunów prawnych – nie musi być podpisana)  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie, ul. 
Niepodległości 1, 72-100 Goleniów. Szkołą zarządza Dyrektor. Kontakt jest możliwy za 
pomocą telefonu: +48 91 431 32 66 ; adresu e-mail: sekretariat@smgoleniow.pl 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować 
z Inspektorem Ochrony Danych przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: 
bkaniuk@proinspektor.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody w celu promocji Szkoły 
i jej działań kulturalnych, a także budowania pozytywnego wizerunku wśród społeczeństwa. 
Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

4. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. 
5. W związku z transferem danych do serwisu należącego do międzynarodowej organizacacji, 

tzn. Facebook, administrator informuje, że Facebook przetwarza dane osobowe na zasadach 
określonych w polityce prywatności dostępnej pod adresem 
https://www.facebook.com/about/privacy. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania; usunięcia 
danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia 
przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; cofnięcia zgody, 
w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody; 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy prawa. 

7. Podanie danych jest dobrowolne. 


