
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU ORAZ DANYCH OSOBOWYCH 

 
Ja …………………………………………..niżej podpisana/y oświadczam, że jestem uczniem 

pełnoletnim / rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka oraz oświadczam, iż wyrażam zgodę na 

rozpowszechnianie wizerunku oraz imienia i nazwiska / mojego małoletniego  dziecka ………… 

……………………………..…… utrwalonych w formie zdjęć i filmów, w szczególności z konkursów 

i uroczystości organizowanych przez Ośrodek. 

 

Umieszczenie wizerunku: 

 Facebook       Wyrażam zgodę / nie wyrażam   

 Stronie internetowej www.sosw2gdynia.pl                         Wyrażam zgodę / nie wyrażam   

 You Tube       Wyrażam zgodę / nie wyrażam 

 

Umieszczenie imienia i nazwiska 

 Facebook        Wyrażam zgodę / nie wyrażam   

 Stronie internetowej www.sosw2gdynia.pl                         Wyrażam zgodę / nie wyrażam   

 You Tube                                                      Wyrażam zgodę / nie wyrażam 

 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO w sprawie o ochronie danych, informuję: 

1. Administratorem danych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdyni  

ul. Energetyków 13 tel. 586219510  który przetwarza podane dane osobowe zgodnie z art. 6 ust.1  

lit. a i art. 9 ust. 2. lit. a RODO. 

2. Kontakt do Inspektora danych osobowych  e-mail: edu.iod@gdynia.pl  

3. Wizerunek Pani(a) lub Pani(a) dziecka będzie przetwarzany w celu dokumentacji 

przeprowadzonych działań tj. konkursów i uroczystości w szkołach, na podstawie udzielonej 

dobrowolnie zgody. Przysługuje Pani(u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w 

dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Stosownie do 

postanowień art. 81 ust. 1; ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994  r. o prawie autorskim i prawach  

pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 1191 ze zm.)  

4. Dane Pani(a) i dziecka będą przetwarzane w formie elektronicznej. 

5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy administratora, podmioty którym należy  

udostępnić  dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego a także podmioty, którym dane 

zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

6. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich z związku z wykorzystanie serwisów 

internetowych Facebook, You Tube. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od chwili zakończenia edukacji szkolnej 

licząc od dnia 1 stycznia roku następnego. 

8. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o 

otrzymane dane osobowe.   

9. Przysługuje Pani(u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani(a) osoby 

oraz niepełnoletniego dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

wniesienia sprzeciwu. 

10. ADO informuje, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych: UODO 00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 

 

Gdynia, dnia …………………..                    ……………………………………                                                                
                                                                                                          Podpis ucznia pełnoletniego lub  

                                                                                                            rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

*niepotrzebne skreślić 

 

http://www.sosw2gdynia.pl/
http://www.sosw2gdynia.pl/
mailto:edu.iod@gdynia.pl

