Zgoda na wykorzystanie wizerunku
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Rok szkolny 2019/2020

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieograniczone czasowo publikowanie fotografii i informacji
z życia Szkoły, zawierających wizerunek lub imię i nazwisko mojego dziecka
…………………………………………….………………………………………………. oraz publikacji w mediach lokalnych w
celu promowania Szkoły, na zasadach określonych poniżej.
Niniejsza zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie i bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych i obejmuje:
1. rozpowszechnianie, rozporządzanie i wielokrotne korzystanie z wizerunku w materiałach
reklamowych i promocyjnych Szkoły oraz w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących
wydarzeń organizowanych przez Szkołę, w tym rozpowszechnianie wizerunku na: plakatach
reklamowych i promocyjnych, ulotkach, banerach, mailingach, folderach, prezentacjach, w
wydawnictwach udostępnianych publicznie (gazetach, czasopismach), na stronach internetowych
Szkoły, na portalach społecznościowych (w tym: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+,
YouTube), materiałach wewnętrznych Szkoły, w reklamie telewizyjnej oraz reklamie publikowanej za
pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, włączając przekaz satelitarny i w sieci
Internet,
2. obróbkę wizerunku, połączenie z innymi elementami graficznymi, umieszczenie w materiałach
reklamowych i promocyjnych Szkoły w dowolnej formie oraz powielanie materiałów reklamowych i
promocyjnych zawierających wizerunek w dowolnej technice.
Oświadczam, iż cofnięcie przeze mnie powyższej zgody nie będzie obejmowało już wydrukowanych
papierowych materiałów reklamowych i promocyjnych. Oświadczam ponadto, iż w przypadku
cofnięcia zgody na rozpowszechnianie wizerunku zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu
wykorzystania wizerunku w zakresie materiałów już wydrukowanych/opublikowanych.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę moich danych osobowych, w celach wskazanych
powyżej,
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych mojego dziecka, w celach
wskazanych powyżej,
□ Zostałem/łam poinformowany/a, iż:
1. administratorem moich danych osobowych jest Dyrektor Szkoły;
2. podanie danych osobowych jest dobrowolne;
3. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

4. dane osobowe będą przetwarzane w celu podejmowania działań mających na celu rozwój i promocję
Fundacji;
5. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r.) ;
6. dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w
jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych;
7. dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
8. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych
osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub inne przepisy prawa.

………………………………………………………….
Data i Podpis

*Niepotrzebne skreślić.

