
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 
Ja 
………………………………………………………………………………………………............................................................. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka  

……………………………………............................................................................................................................. 
(imię i nazwisko dziecka, klasa) 

w zakresie:  
− wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo (wizerunek i głos),  
− imienia i nazwiska, klasy oraz szkoły,  
− informacji o osiągnięciach,  

przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Łodzi utrwalonych podczas zajęć, 
uroczystości i imprez organizowanych przez placówkę, konkursów oraz wycieczek.  

Wykorzystanie wizerunku dziecka ma na celu promowanie działalności placówki oraz osiągnięć 
i umiejętności uczniów. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w latach nauki dziecka w 
podanej wyżej placówce. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że wymienione dane mogą 
zostać zamieszczone w następujących miejscach: 

− strona internetowa placówki,  
− portal społecznościowy Facebook, 
− kronika placówki, 
− periodyki okolicznościowe,  
− gazetka szkolna, 
− gabloty i gazetki ścienne placówki. 

Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie w postaci pisemnego oświadczenia. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej przedstawionej 
poniżej. 
 

……...………………………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 z siedzibą 
w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21, 93-138 Łódź, tel.: 42 684-51-48, e-mail: kontakt@sosw1.elodz.edu.pl. 

Inspektor ochrony danych 
W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych, który dostępny jest 
pod adresem e-mail:  sosw1@inspektor-rodo.com.pl. 

Cele i podstawa prawna przetwarzania 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji placówki, na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO). Podanie danych jest dobrowolne. 

Okres przetwarzania danych 
Dane osobowe dzieci będą umieszczane w wyżej wskazanych miejscach przez okres 5 lat. 

Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
sprostowania danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Informacja na temat profilowania 



Nie będziemy przetwarzać Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 


