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ZGODA  NA  WYKORZYSTANIE  WIZERUNKU (RODZIC/OPIEKUN PRAWNY) 

Ja, niżej podpisany(a), na zasadzie określonej w art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U.2021.0.1062), wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie 

przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy wizerunku małoletniego (dane poniżej) w formie zdjęć lub 

filmów w celu popularyzacji i promocji działalności I LO w Świdnicy poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: 

1. Internecie na stronie internetowej szkoły w formie: wpisów, artykułów, reklam tekstowych, obrazkowych, elastycznych, 

flash, dynamicznych itp., notek prasowych lub podobnych publikacji, filmów z wypowiedziami, klipów promocyjnych; 

2. Internecie na portalach społecznościowych (portal Facebook, Instagram) w formie: wpisów, artykułów, notek prasowych lub 

podobnych publikacji, filmów z wypowiedziami, klipów promocyjnych; 

3. Internecie na platformach filmowych takich jak YouTube w formie filmów i wpisów; 

4. w prasie, na wystawach i wernisażach, w tym wypowiedzi w radio lub w Internecie w elektronicznych gazetach; 

5. broszurach, ulotkach, gazetkach i innych materiałach promocyjnych. 

do czasu osiągnięcia przez ucznia pełnoletniości. Zostałem poinformowany o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

1. Imię i nazwisko ucznia, klasa  

2. DATA, podpis rodzica/opiekuna prawnego  

  

 

ZGODA  NA  WYKORZYSTANIE  WIZERUNKU (UCZEŃ PEŁNOLETNI) 

Ja, niżej podpisany(a), na zasadzie określonej w art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U.2021.0.1062), wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie 

przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy mojego wizerunku w formie zdjęć lub filmów w celu 

popularyzacji i promocji działalności I LO w Świdnicy poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: 

1. Internecie na stronie internetowej szkoły w formie: wpisów, artykułów, reklam tekstowych, obrazkowych, elastycznych, 

flash, dynamicznych itp., notek prasowych lub podobnych publikacji, filmów z wypowiedziami, klipów promocyjnych; 

2. Internecie na portalach społecznościowych (portal Facebook, Instagram) w formie: wpisów, artykułów, notek prasowych lub 

podobnych publikacji, filmów z wypowiedziami, klipów promocyjnych; 

3. Internecie na platformach filmowych takich jak YouTube w formie filmów i wpisów; 

4. w prasie, na wystawach i wernisażach, w tym wypowiedzi w radio lub w Internecie w elektronicznych gazetach; 

5. broszurach, ulotkach, gazetkach i innych materiałach promocyjnych. 

Zostałem poinformowany o przetwarzaniu danych osobowych. 

DATA, podpis ucznia, klasa 
 

  

 

ZGODA  NA  WYKORZYSTANIE  WIZERUNKU – TABLO (UCZEŃ PEŁNOLETNI) 

Ja, niżej podpisany(a), na zasadzie określonej w art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U.2021.0.1062), wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i umieszczenie przez I 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy mojego wizerunku w klasowym tablo, które będzie znajdować się na 

korytarzu szkolnym. Zostałem poinformowany o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

DATA, podpis ucznia, klasa  
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Informacja o ochronie danych osobowych 

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych wymagają klarownego informowania i powiadomienia w jakim celu, czasie i 
zakresie używamy Twoich danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją. 
 
Administrator danych osobowych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe w postaci wizerunku, 
jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, z siedzibą przy z siedzibą przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 
30, 58-100 Świdnica. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: kasprowicz@kasprowiczanie.com, pod nr tel. 
(74) 852-25-16, (74) 852-22-92 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
 
Inspektor ochrony danych 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w osobie pana Wojciecha Chudzińskiego, z którym można się 
skontaktować poprzez adres e-mail: chudzinski@protonmail.com lub pisemnie na adres siedziby Liceum we wszystkich sprawach 
dotyczących ochrony danych osobowych. 

Cel przetwarzania 
Twoje dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu popularyzacji i promocji działalności Liceum w wyżej 
wskazany sposób.  

Podstawa prawna 
Podstawą prawną przetwarzaniu wizerunku jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 lit. a. Taką zgodę 
można w każdym momencie cofnąć. Cofnięcie zgody nie spowoduje, że poprzednia działalność Administratora była pozbawiona 
podstawy prawnej. Za ucznia mającego mniej niż 18 lat taką zgodę może wyrazić rodzic lub opiekun prawny, zaś po osiągnięciu 
pełnoletniości uczeń sam może wyrazić taką zgodę. 
Przetwarzanie wizerunku wymaga wyraźnej zgody - na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 
 
Przechowywanie  
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub skorzystania z innych praw wymienionych 
poniżej lub przez okres niezbędny dla Liceum w celu promowania swojej działalności. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: 
a) organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
b) operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję, 
c) dostawcy systemów informatycznych i usług IT. 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem 
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.  
 
Prawo wniesienia skargi 
Przysługuj Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 
 
Inne postanowienia 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie informatycznym Administratora (zapis Twoich 
danych w bazie danych, tworzenie spisów, tabel). Nie będzie podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji. 
Zgoda na przetwarzanie wizerunku w celu promocji i popularyzacji działalności Liceum jest całkowicie dobrowolna. Brak zgody 
będzie oznaczał, że Twój wizerunek nie będzie rozpowszechniany, wyjątek będzie dotyczył sytuacji, gdy Twój wizerunek będzie 
stanowił szczegół większej całości – np. na festiwalu, zgromadzeniu lub innej publicznej imprezy. 
 


