
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wizerunek dziecka  

Imię i nazwisko opiekuna prawnego …………………………………………………………….. 

Imię nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………... 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (dalej RODO) informujemy, że: 
Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 z siedzibą 
w Łodzi przy ul. P. Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu. Można się z nami 
kontaktować listownie na adres wskazany obok lub poprzez: tel.: 42 673 01 25, e-mail: 
kontakt@zso1.elodz.edu.pl. 
Został powołany inspektor danych osobowych Pani Beata Florek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą 
adresu e-mail: iod@zso1.elodz.edu.pl  
Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu promowania placówki, jej działań 
wychowawczo-opiekuńczych w okresie organizowanych półkolonii. W związku z tym wyraża Pani/Pan zgodę, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.)  na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska 
oraz wizerunku i ich publikacji na:  

a) portalu społecznościowym Facebook      TAK ☐ NIE ☐    

b) zamieszczania na stronie internetowej       TAK ☐  NIE ☐ 

c) publikacji w  gablotach szkolnych       TAK ☐ NIE ☐  
Odbiorcą danych osobowych może być spółka FACEBOOK INC.   
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wydarzenia, w okresie prowadzenia profilu i relacji na 
portalu społecznościowym Administratora – Facebooku oraz strony internetowej.  

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych 
będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych 
lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli 
ich spełnienia przez organy publiczne tj. 3 lata. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, 
którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak 
możliwości publikowania wizerunku na portalu Facebook, stronie internetowej prowadzonej przez 
Administratora oraz gablotach szkolnych.  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznego 
profilowaniu przez Administratora danych. 
Spółka Facebook Inc. przystąpiły do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA z Departamentem Handlu USA w odniesieniu 
do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. 

Zostałem poinformowany/a i wyrażam zgodę  
 
 
………………………………………………………………………….     ……………………………………………………. 
(podpis osoby składającej oświadczenie)     (miejscowość data) 
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