
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym .......................................................................................................... 

Zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka. Materiały te posłużą do promocji oraz 

realizacji zadań informacyjnych CWRKDiZ wynikających ze statutu. Zdjęcia i nagrania zostaną umieszczone  

w Internecie. Zgodę tą wyrażam na rzecz Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego  

w Pile z siedzibą w Pile przy ulicy Bydgoskiej 21. 

 

(miejsce na datę wyrażenia zgody)................................................................................................................................................. 

 

(miejsce na podpis osoby wyrażającej zgodę).................................................................................................................................. 

 

 

Informacja na temat ochrony danych osobowych 

 

Zawiadamiamy, że wizerunek Państwa dziecka stanowi informację chronioną prawem - tzw. dane osobowe  

(w rozumieniu art. 4 ust. 1 Rozporządzenia 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 (RODO)), jak również chroniony jest 

jako element utworu (nagrania / zdjęcia) przez Ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. W związku z powyższym, prosimy zapoznać się z poniższą informacją: 

 

1. Państwa dobrowolna zgoda, której udzielenie odbywa się poprzez złożenie podpisu pod klauzulą 

umieszczoną powyżej, stanowi tzw. podstawę prawną (uzasadnienie), na której opiera się wykorzystanie 

wizerunku Państwa dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz upublicznienie utworu (art. 81 ust. 1 Ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

2. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Możecie 

Państwo również w każdej chwili uzyskać dostęp do zdjęć i nagrań w celu dokonania ich oceny albo 

wystąpić o ich kopię na użytek własny. 

3. Informujemy, że administratorem danych osobowych w postaci wizerunku jest Centrum Wsparcia 

Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 21. 

4. Administrator powołał tzw. Inspektora Ochrony Danych, do którego można kierować wszelkie wnioski 

związane z prywatnością Państwa i Państwa podopiecznych. Funkcję tą pełni pani Hanna Wata. 

Sugerujemy kontakt pocztą elektroniczną na adres iod@cwrkdiz.pila.pl. 

5. Administrator nie będzie korzystał z usług zewnętrznych podmiotów w celu zebrania lub obróbki materiału 

fotograficznego i wideo. 

6. Gotowy materiał zostanie udostępniony zainteresowanym podmiotom, takim jak szkoły, instytucje i organy 

administracji publicznej, inne CWRKDiZ oraz podobnym, w celu jego upublicznienia w możliwie wielu 

miejscach i zwiększenia jego zasięgu. 

7. Opublikowany materiał będzie dostępny w Internecie, na stronie administratora, jego kanale Youtube  

i fanpage’u na Facebooku przez okres 5 lat. 

8. Poza wspomnianymi powyżej uprawnieniami, możecie Państwo także wezwać administratora do 

sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz macie prawo do przeniesienia 

danych (wezwania administratora do przesłania kopii nagrania lub zdjęć do wskazanego przez Państwa 

podmiotu). 

9. Przysługuje Państwu również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych 

osobowych Państwa dziecka.  

10. Możecie Państwo również zawiadomić organ nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

jeżeli uznacie Państwo, że działania administratora są niezgodne z prawem. 

11. Wszelkie decyzje, w tym dobór zdjęć oraz ujęć, realizowane są wyłącznie przez ludzi (nie stosuje się do 

nich algorytmów komputerowych). 

12. Państwa zgoda jest w pełni dobrowolna. Jej nie udzielenie nie wpłynie na możliwość uczestnictwa 

Państwa dziecka w zajęciach. 
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