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

(miejscowość, data)                                                                                                          

………………………………………………………………. 

(imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów)                                                                                

 

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu z siedzibą:  

ul. Szkolna 1, 43-450 Ustroń, jako Administrator danych osobowych będzie  przetwarzać dane osobowe 

dziecka/dzieci uczęszczającego/-jących do oddziału przedszkolnego w SP-5 w Ustroniu , a także dane 

osobowe rodziców/opiekunów prawnych, w celach zgodnych  

z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. 2018 r. poz. 1457, 1560) oraz ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996). Szczegółowa informacja znajduje 

się w siedzibie. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania szkoły na piśmie o zmianach danych osobowych, w tym 
danych adresowych i kontaktowych. 
 

Zgoda na publikowanie wizerunku  

w zakresie działalności  oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu  

Ja, niżej podpisana/-y wyrażam* / nie wyrażam* (*niepotrzebne skreślić) zgodę/y na bezterminowe 

publiczne, nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka przez Administratora 

Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości w oddziale 

przedszkolnym  i w  Szkole Podstawowej nr 5  oraz podczas imprez plenerowych w celach związanych z 

działalnością promocyjno-marketingową prowadzoną przez szkołę.  

Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak:   (właściwe należy zaznaczyć   ) 

1) projekty edukacyjne,  

      Zgoda :   TAK      NIE 

2) tablice/gabloty w siedzibie,  

      Zgoda :   TAK      NIE 

3) publikacje szkolne, oddziału przedszkolnego,  

      Zgoda :   TAK      NIE 

4) strona facebookowa szkoły, 

      Zgoda :   TAK      NIE 

5) prasa lokalna. 

      Zgoda :   TAK      NIE 



Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane do instytucji takich jak:  

Urząd Miejski w Ustroniu 

      Zgoda :   TAK      NIE 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych i 

dóbr osobistych mojego dziecka/moich dzieci zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw. 

Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że zapoznałam/em się  

z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję. 

Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y, 

iż przysługują mi prawa: wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do 

usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

 

............................................................................................................. 

 (czytelny podpis  rodziców/prawnych opiekunów)  

Podstawa prawna: 

1. Ustawa  z dnia 4 luty 1994 r. o  prawach autorskich i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1191, 1293). 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1025, 1104). 

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

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

w skrócie RODO. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
…………………….., dn. ………………… 

 
 

……………………………………………………… 

(imiona i nazwisko rodziców / prawnych opiekunów) 
 
 
 
…………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 
 
 

 
 
 
 
 

1. Wyrażam / nie wyrażam * zgody na udział mojego dziecka w zajęciach z religii  
 
…………………………………prowadzonych w oddziale przedszkolnym w SP-5 

                 (wyznanie) 
 
 
 
 
 

2. Wyrażam / nie wyrażam *  zgody na udział mojego dziecka w zajęciach z rytmiki prowadzonych w  
 
oddziale przedszkolnym w SP-5. 
 

 
*właściwe należy podkreślić 

 
……………………………………. 

Czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów 


