
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNKÓW PRAWNYCH UCZNIA SZKOŁY* / UCZNIA SZKOŁY* 
W SPRAWIE ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU  

Oświadczam, że wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne i zwielokrotnione publiczne udostępnianie oraz 

publikację wizerunku mojego dziecka – ucznia Szkoły* / mojego wizerunku (uczeń pełnoletni)*  przez okres nauki w Szkole 
oraz po zakończeniu okresu nauki w Szkole (w minimalnym i niezbędnym zakresie wynikającym z zamieszczenia wizerunku  
w materiałach i dokumentach w Szkole): 

_____________________________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko ucznia Szkoły) 

- ucznia  Zespołu Szkół Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu z siedzibą ul. Św. Barbary 1B, 39-400 Tarnobrzeg  
- wizerunku zarejestrowanego w Szkole (tj. zarejestrowanego podczas zajęć, uroczystości szkolnych, związanego 
z uczestnictwem w samorządzie szkolnym,  programach edukacyjnych, projektach, konkursach, koncertach, audycjach 
muzycznych, podczas dni otwartych i innych uroczystości organizowanych przez Szkołę, w tym również w zestawieniu 
z wizerunkiem innych osób uczestniczących w ww. wydarzeniach, publikowanego przez Szkołę za pomocą dowolnego 
medium, w tym strony internetowej Szkoły, publikacji na profilu społecznościowym Facebook zarządzanym przez Szkołę,  
w kronikach szkolnych, periodykach wydawanych przez Szkołę, na tablicach (tablo szkolne) umieszczanych na terenie Szkoły)  
- w celu promocji osiągnięć oraz budowania pozytywnego wizerunku ucznia Szkoły. 

Jednocześnie zostałem poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda nie jest ograniczona 
czasowo ani terytorialnie. 
Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania wizerunku ucznia Szkoły  
na podstawie niniejszej zgody. 

___________________________________________________ 
(data i podpisy rodzica/opiekuna prawnego ucznia Szkoły/pełnoletniego ucznia) 

Podstawą prawną przetwarzania przez Szkołę wizerunku ucznia Szkoły jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wizerunku, udzielona przez Panią/Pana na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (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) (Dz.Urz.UE.L.119.1). 

 
* niewłaściwe skreślić 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU UCZNIA SZKOŁY 
 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu z siedzibą ul. Św. Barbary 1B, 39-400 
Tarnobrzeg, zwany dalej „Szkołą”. Ze Szkołą można się kontaktować: listownie na adres siedziby Szkoły, telefonicznie pod numerem 15 822 36 55,  
za pośrednictwem poczty elektronicznej: zsp3@oswiata.tarnobrzeg.pl. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 
Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole za pomocą adresu poczty elektronicznej: iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na 
adres siedziby Szkoły. 

3. Wizerunek ucznia Szkoły przetwarzany będzie przez Szkołę w celu promocji osiągnięć oraz budowania pozytywnego wizerunku ucznia Szkoły w 
sposób i na zasadach określonych w udzielonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie wizerunku ucznia Szkoły. Podstawą prawną przetwarzania 
wizerunku ucznia Szkoły jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na jego przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcą wizerunku ucznia Szkoły mogą być: podmiot prowadzący portal społecznościowy Facebook (profil zarządzany przez Szkołę), lokalna 
telewizja, prasa, oraz podmiot prowadzący stronę internetową Szkoły w ramach zawartej ze Szkołą umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych na prowadzenie strony internetowej Szkoły. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, tj. w zakresie przetwarzania objętego 
zgodą – przez czas obowiązywania zgody. 

6. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych osobowych dot. wizerunku ucznia Szkoły oraz sprostowania, prawo do 
usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania wizerunku,  przenoszenia wizerunku, prawo do cofnięcia udzielonej przez 
Panią/Pana zgody na przetwarzanie wizerunku w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w sytuacji gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie wizerunku przez Szkołę narusza przepisy RODO. 

7. Podanie danych osobowych (udostępnienie wizerunku) jest dobrowolne. 
8. Wizerunek ucznia Szkoły może być przetwarzany w sposób zautomatyzowany, jednak przetwarzanie wizerunku nie podlega zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym wizerunek nie podlega profilowaniu, przez Szkołę - o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
 

Administrator Danych Osobowych  Zespół Szkół Nr 3  
im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu reprezentowany przez Dyrektora mgr Rafała Sawickiego 
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