
Szkoła Podstawowa Nr 5 
im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie 

www.sp5bialogard.pl 

78-200 Białogard, ul. Kołobrzeska 23 
NIP 6721035865, REGON 330366866 

email: szkola@sp5bialogard.pl, tel. 943127808, 723221692 

 

Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku) 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) Szkoła Podstawowa Nr 5 

im. W. Broniewskiego informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa i Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa Nr 5 
im. W. Broniewskiego w Białogardzie, ul. Kołobrzeska 23, 78-200 Białogard dalej jako „ADO”; 
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 5 jest możliwy pod adresem: 
inspektor_odo@sp5bialogard.pl a także pod adresem wskazanym w pkt. 1; 
3. dane osobowe Państwa i Państwa dzieci przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Szkoły 
Podstawowej Nr 5 im. W. Broniewskiego– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. r; 
4. dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo. Odbiorcą Państwa i Państwa 
dzieci danych osobowych mogą być: prasa, telewizja, portale społecznościowe i instytucje współpracujące ze szkołą; 
5 administrator danych nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne 
przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. 
Pani/a dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz 
w celach związanych z działalnością serwisu; 
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 
udostępnienia wizerunku; 
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO); 
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne; 
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom, w tym profilowaniu 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Szkoły Podstawowej Nr 5 
im. W. Broniewskiego w Białogardzie oświadczam, że: 

wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka 
zarejestrowanych podczas realizacji zajęć, uroczystości, wydarzeń, w mediach: Internecie, prasie, 
telewizji oraz na potrzeby dokumentacji szkoły w celach statutowych; 

wyrażam zgodę na umieszczanie danych osobowych dziecka, tj. imienia i nazwiska, klasy np. ogłoszenie 
wyników konkursu w mediach: Internecie, prasie, telewizji; 

wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka 
zarejestrowanych podczas realizacji zajęć, uroczystości, wydarzeń na stronie społecznościowej 
w serwisie facebook szkoły. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko dziecka/ 

będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań związanych z realizacją zajęć, uroczystości, 
wydarzeń i zgodnych z prawem. Taka praktyka stanowi element działań motywacyjnych, nagradzających 
wysiłek włożony w realizację powierzonych dzieciom zadań. 
 
 
 
Białogard, dnia ………………………………………..           …………………………………………………………………………………… 

czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 
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Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 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): 

OŚWIADCZAM, iż:  
wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Szkołę Podstawową Nr 5 
im. W. Broniewskiego w Białogardzie – w ramach realizacji promocji/kampanii - wizerunku mojego 
niepełnoletniego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
/imię i nazwisko/ 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych w ramach promocji.  

Niniejsza zgoda:  
• nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;  
• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  
• dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali społecznościowych ww. podmiotów, w gazetach, 
telewizji, Internecie;  
• dotyczy umieszczania wizerunku na slajdach, w broszurach oraz w innych materiałach promocyjnych, a także podczas wydarzeń (spotkań, 
konferencji, seminariów, szkoleń itp.) – tworzonych i organizowanych w ramach promocji /kampanii;  
• dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję kampanii lub promocję 
działalności szkoły jednak wyłącznie w kontekście promocji/kampanii.  
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.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem ww. podmiotów, z tytułu 
wykorzystania wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.  

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, a zgody udzielam w pełni 
świadomie/Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego dziecka. 

 
 
Białogard, dnia …………………………………………………..            …………………………………………………………………………………. 

czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna 
 

WYCOFANIE ZGODY 
Cofam zgodę na: 

umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas 
realizacji zajęć, uroczystości, wydarzeń, w mediach: Internecie, prasie, telewizji oraz na potrzeby 
dokumentacji szkoły w celach statutowych; 

…………………………………………………………………………… 
czytelny podpis, data 

umieszczanie danych osobowych dziecka, tj. imienia i nazwiska, klasy np. ogłoszenie wyników konkursu 
w mediach: Internecie, prasie, telewizji; 

…………………………………………………………………………… 
czytelny podpis, data 

umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas 
realizacji zajęć, uroczystości, wydarzeń na stronie społecznościowej w serwisie facebook szkoły; 

…………………………………………………………………………… 
czytelny podpis, data 

nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. W. Broniewskiego 
w Białogardzie – w ramach realizacji promocji/kampanii - wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka; 

…………………………………………………………………………… 
czytelny podpis, data 


