
Klauzula informacyjna dotycząca  przetwarzania i rozpowszechniania  

 wizerunku ucznia 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. U. UE L119,  z 
4.05.2016 s. 1, zwane dalej "RODO") informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych ucznia jest  Szkoła Podstawowa im.100-lecia 

Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach,  33-122 Wierzchosławice 713,  tel. 14 6797-

056,  zwana dalej administratorem. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować 

się pod adresem e-mail: ido.spwierzchoslawice@wierzchoslawice.pl 

3. Wizerunek ucznia utrwalony na zdjęciach i materiałach filmowych wraz                                  

z dźwiękiem (głosem), z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy                     

do której uczęszcza, zarejestrowany podczas zajęć  i uroczystości szkolnych, jak 

również podczas udziału ucznia w konkursach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych, 

wycieczkach, zawodach sportowych, programach i projektach, oraz innych 

uroczystościach organizowanych przez szkołę, może zostać umieszczony                        

lub opublikowany na szkolnych tablicach informacyjnych (w klasie i na korytarzu),                     

w szkolnych folderach, w kronice szkoły, na stronie internetowej szkoły 

www.spwerzchoslawice.pl, w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) 

oraz w mediach społecznościowych w celu informacyjnym i promocyjnym 

związanym z działalnością statutową szkoły. Publikacja następuje na podstawie 

Państwa zgody zgodnie z art.6 ust.1 lit.a  (RODO) w związku z art.81 ustawy z dnia 

4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz .U. z 2021, poz.1062). 

Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w latach nauki dziecka w szkole oraz 

jego udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę  w tym czasie.  

4. Dane ucznia będą przechowywane do czasu zrealizowania celu, w jakim zostały 

zebrane lub do dnia wycofania zgody przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia do 

administratora, w taki sam sposób, w jaki zgoda została wyrażona. Powyższe nie 

wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej 

wcześniej zgody przed jej wycofaniem. 

5. Administrator będzie udostępniać dane osobowe uczniów innym odbiorcom poprzez 

zamieszczenie wizerunku, głosu i danych (imię, nazwisko, klasa) w miejscach 

wymienionych w punkcie 3, a zatem skala odbiorców może być trudna                                

do oszacowania.  

6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa 

dziecka, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Udzielona przez Państwa zgoda na upublicznienie danych dziecka wymienionych                  

w punkcie 3 jest dobrowolna, lecz konieczna do realizacji celu w nim wskazanego . 

9. Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 



 

 

 

 


