
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

W związku z uczęszczaniem dziecka do I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku 

wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka do celów związanych z działalnością 

statutową i promocyjną szkoły. (rozumianą także jako kultywowanie tradycji placówki). 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonywane 

podczas przedsięwzięć organizowanych przez szkołę mogą zostać umieszczone na stronie 

internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku, profilu I Liceum na 

portalu społecznościowym Facebook, przesłane do mediów oraz wykorzystane w innych materiałach 

promocyjnych. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

Dane te będziemy przetwarzać do momentu wycofania powyższej zgody, która może być 

przekazana pisemnie lub osobiście. 

Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych ( Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83 ). 

           

 ……………………………………….                                                          ........................................... 

     podpis ucznia                                                     podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w ramach działalności 

statutowej i promocyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku. 

Podstawa: art. 4 pkt 11 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

 

                                                 ........................................... 

                               podpis rodzica (opiekuna prawnego) 



 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. 

W. Kętrzyńskiego w Giżycku, ul. Traugutta 1, 11-500 Giżycko. 

2. W sprawie danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z nami pod adresem: 

lo1gizycko@poczta.onet.pl 

3. Przetwarzanie danych osobowych (nazwisko, imię, wizerunek) będzie dokonywane 

wyłącznie w celu realizacji zadań oświatowych, a także w celu podejmowania akcji 

edukacyjnych szkoły oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku 

placówki.  

4. Podstawą przetwarzania przez nas danych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę prostu pisząc 

do nas wiadomość lub osobiście w siedzibie szkoły. 

5. Administrator danych nie będzie przekazywać danych innym podmiotom, za 

wyjątkiem podmiotów wymienionych w zgodzie. 

6. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania i 

usunięcia 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Obecnie 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), co do przetwarzania danych 

osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

9. Dane osobowe nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych 

za zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, które mogłoby mieć wpływ na 

Pana/Pani sytuację prawną lub wywołać inne podobne doniosłe skutki. 

 

 

 

…………..………………………………………………………….. 

czytelny podpis rodzica/ opiekuna 


