
 
 

        Proszę zaznaczyć krzyżykiem w odpowiedniej kratce. 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku  

 

Ja niżej podpisany, ………………………………………………………………… (imię i nazwisko rodzica/ 

opiekuna prawnego), jako rodzic/ opiekun prawny ……………………………………………………………………… (imię 

i nazwisko dziecka): 

1.     wyrażam zgodę          nie wyrażam zgody, na przetwarzanie i publikowanie danych 

osobowych mojego dziecka tj. imienia i nazwiska, uzyskanych osiągnięć, wykonanych prac, 

jego wizerunku oraz zdjęć i filmów z udziałem mojego dziecka zarejestrowanych podczas: 

wydarzeń szkolnych, zajęć, wycieczek, konkursów i innych uroczystości organizowanych przez 

Administratora, na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: 

https://www.facebook.com/zst.bialystok; 

2.       wyrażam zgodę          nie wyrażam zgody, na przetwarzanie i publikowanie danych 

osobowych mojego dziecka tj. imienia i nazwiska,  uzyskanych osiągnięć, wykonanych prac, 

jego wizerunku oraz zdjęć i filmów z udziałem mojego dziecka zarejestrowanych podczas: 

wydarzeń szkolnych, zajęć, wycieczek, konkursów i innych uroczystości organizowanych przez 

Administratora, na stronie internetowej szkoły pod adresem: http://zst.bialystok.pl/; 

3.     wyrażam zgodę          nie wyrażam zgody, na przetwarzanie i publikowanie danych 

osobowych mojego dziecka tj. imienia i nazwiska, uzyskanych osiągnięć, wykonanych prac, 

jego wizerunku oraz zdjęć i filmów z udziałem mojego dziecka zarejestrowanych podczas: 

wydarzeń szkolnych, zajęć, wycieczek, konkursów i innych uroczystości organizowanych przez 

Administratora, na portalu społecznościowym Instagram pod adresem: 

https://www.instagram.com/zst.anders_bialystok/ 

4.       wyrażam zgodę          nie wyrażam zgody, na przetwarzanie i publikowanie danych 

osobowych mojego dziecka tj. imienia i nazwiska,  uzyskanych osiągnięć, wykonanych prac, 

jego wizerunku oraz zdjęć z udziałem mojego dziecka zarejestrowanych podczas: wydarzeń 

szkolnych, zajęć, wycieczek, konkursów i innych uroczystości organizowanych przez 

Administratora, na tablicy ogłoszeń / w gablocie szkolnej. 

5.        wyrażam zgodę          nie wyrażam zgody, na przetwarzanie i publikowanie  danych 

osobowych mojego dziecka tj. imienia i nazwiska,  uzyskanych osiągnięć, wykonanych prac,  

jego wizerunek oraz zdjęć z udziałem mojego dziecka zarejestrowanych podczas wydarzeń 

szkolnych, zajęć, wycieczek, konkursów i innych uroczystości organizowanych przez 

Administratora na ulotkach, broszurach, plakatach reklamujących szkołę. 

 

       Ponadto oświadczam, że wyrażona przeze mnie zgoda jest dobrowolna oraz obowiązuje przez 

okres nauki mojego dziecka w Zespole Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku, 

a następne do odwołania zgody. Administrator danych przekazał mi informacje o możliwości 

cofnięcia wyrażonej przeze mnie zgody w każdym momencie. 

 

    ……………………………………………………. 

(data i podpis)  

 

https://www.facebook.com/zst.bialystok
http://zst.bialystok.pl/
https://www.instagram.com/zst.anders_bialystok/


 
Klauzula informacyjna 

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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, RODO) 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku, 

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@zst.bialystok.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji szkoły oraz osiągnięć uczniów. 

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania edukacji 

szkolnej, a następnie do odwołania zgody.  

5. Możliwe jest rozpowszechnienie zdjęć z wydarzeń/imprez szkolnych na stronie internetowej/Facebook-

u/Instagramie, tablicach informacyjnych oraz gablotach, w przypadku publikowania zdjęć, na których 

sylwetka osoby jest jedynie szczegółem całości uwiecznionej na zdjęciu. W tym wypadku, wyrażenie zgody 

na udostępnienie wizerunku osoby znajdującej się na zdjęciu nie jest wymagane. 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych 

przepisów prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe 

nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których 

zachowania zobowiązany jest  Administrator Danych; 

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie 

przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO; 

e) przeniesienia danych na podstawie art. 20 RODO 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie 

dotyczy to przypadków, w których Administrator Danych posiada uprawnienie do przetwarzania danych 

na podstawie przepisów prawa, 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. 

ochrony danych osobowych. 

8. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a w związku z tym przysługuje Pani/ Panu 

prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem). 

 

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej,   

                                                       

        ..………………………………………………………….. 

 (podpis) 


