
   Gdańsk, dnia ……………………. 

 

 

 

ZGODA   NA    WYKORZYSTANIE    WIZERUNKU    DZIECKA 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek 

mojego dziecka (ucznia XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej 

Europy w Gdańsku)               

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz uczestnictwem w programach, projektach, 

zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez  XV Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europu w Gdańsku. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie  

i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej szkoły, kronice szkolnej, 

profilach internetowych zarządzanych przez szkołę, oraz w mediach w celu informacji i promocji szkoły na 

czas nauki w szkole. 

                                                                                                                            

     

…………………………………………….. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgoda (oświadczenie woli)na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie. Brak 

podania danych będzie skutkował niemożliwością realizacji celu przetwarzania (organizacja zajęć religii/etyki). Wycofanie zgody 

(oświadczenia woli) nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

1. Administratorem danych osobowych jest XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy  

ul. Pilotów 7 80-460 Gdańsk 

2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Ewa Szymska; e.szymska@lo15.edu.gdansk.pl 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: iodxvgdansk@wp.pl 

4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO) w celu realizacji obowiązku prawnego w 

związku z art. 12 ustawy z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 

kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach  

(Dz. U. z 1992r. Nr 36 poz. 155 ze zm.).  

5. Dane będą przetwarzane przez rok szkolny 2022/2023 a następnie trwale niszczone. 

6. Odbiorcami danych mogą być tylko podmioty uprawnione, w postaci instytucji państwowych takich jaki np. Kuratorium Oświaty, 

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska itp. 

7. Mają Państwo prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. W celu realizacji w/w praw prosimy o kontakt 

z Naszym Inspektorem Ochrony Danych.  

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie 

przez Administratora Danych Osobowych narusza w/w prawa. przepisy o ochronie danych osobowych.  

9. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 


