
   
 
 
 
 
 
 

 

Zgoda na przetwarzanie informacji nt. uczestnika wypoczynku  

w tym jego wizerunku  

w celach związanych tworzeniem relacji z letniej formy wypoczynku dzieci i młodzieży 

 i promocją jego organizatora 

Jako rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

Wyrażam/nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

takich jak imię i nazwisko, informacje o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brało udział w trakcie 

letniej formy wypoczynku (np. konkursy, zawody sportowe), informacji o jego sukcesach, w tym także 

wizerunku mojego dziecka, czyli fotografii i nagrań, na których będzie możliwa identyfikacja mojego dziecka. 

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z tworzeniem relacji z zorganizowanych form 

wypoczynku dzieci i młodzieży i promocji organizatora wypoczynku, tj. Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach. 

Dane będą mogły być przetwarzane poprzez ich udostępnienie, rozpowszechnienie w następującej formie 

(niepotrzebne skreślić): 

 zamieszczanie zdjęć i ewentualnie ich opisów na tworzonych dla rodziców uczestników relacjach 
z wyjazdu, które to relacje mogą być rozpowszechniane na płytach CD/ DVD lub poprzez sieć Internet,  

 zamieszczanie zdjęć, nagrań i ewentualnie ich opisów na oficjalnych stronach internetowych  
Szkoły Podstawowej nr 3,  

 

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez 

przekazanie do Szkoły Podstawowej nr 3 pisemnego oświadczenia. Dane będą mogły być przetwarzane do 

czasu wycofania zgody. Brak zgody będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących mojego dziecka 

w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział w czasie zorganizowanych 

form wypoczynku.  

 

 

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

(data)       (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

Podstawy prawne: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650) 


