
	  

*	  -‐	  można	  wybrać	  więcej	  niż	  jedną	  formę	  zgody	  

	  	  
ZGODA	  	  

NA	  PUBLIKACJĘ	  WIZERUNKU	  DZIECKA	  
	  

Stare	  Babice,	  data	  .............................................	  

Ja,	  niżej	  podpisana/-‐ny	  (imię	  i	  nazwisko	  rodzica/prawnego	  opiekuna)	  

........................................................................................................................................................................	  
na	  podstawie	  ustawy	  o	  ochronie	  danych	  osobowych	  (Dz.	  U.	  z	  dnia	  29	  października	  1997	  r.	  ze	  zm.)	  oraz	  ustawy	  
o	  prawie	  autorskim	  i	  prawach	  pokrewnych	  (Dz.U.	  z	  2006	  r.	  nr	  90,	  poz.	  631	  ze	  zm.)	  	  
	  
☐	 wyrażam	  zgodę	  	  
☐	 nie	  wyrażam	  zgody	  

	  
na	  nieodpłatne	  utrwalanie	  i	  publikację,	  przez	  Radę	  Rodziców	  działającą	  przy	  Szkole	  Podstawowej	  
im.	  H.	  Sienkiewicza	  w	  Starych	  Babicach,	  wizerunku	  mojego	  dziecka	  (imię	  i	  nazwisko	  dziecka)	  
	  
........................................................................................................................................................................	  
(w	  formie	  fotograficznej	  i	  filmowej)	  oraz	  jego	  prac,	  we	  wszystkich	  formach	  publikacji	  oraz	  mediach,	  tzn.:	  	  

- w	  materiałach	  informacyjnych	  i	  promocyjnych,	  czasopismach,	  na	  stronie	  internetowej,	  na	  tablicach	  
informacyjnych	  szkoły,	  itp.,	  

- w	  różnego	  rodzaju	  formach	  elektronicznego	  przetwarzania	  obrazu,	  kadrowania	  i	  kompozycji,	  itp.	  	  
związanych	  z	  działalnością	  Szkoły,	  a	  tym	  samym	  Rady	  Rodziców,	  
	  
☐	 bez	  obowiązku	  akceptacji	  produktu	  końcowego,	  lecz	  nie	  w	  formach	  obraźliwych	  lub	  ogólnie	  uznanych	  

	   	   za	  nieetyczne,*	  
☐	 bez	  obowiązku	  akceptacji	  produktu	  końcowego,	  lecz	  nie	  w	  formach	  obraźliwych	  lub	  ogólnie	  uznanych	  

	   za	  nieetyczne,	  tylko	  przy	  zdjęciach/ujęciach	  grupowych	  bez	  oznaczenia	  danych	  personalnych	  dziecka	  	  
	   (przykładowy	  akceptowalny	  opis	  wizerunku:	  „klasa	  3a	  na	  wycieczce	  szkolnej”,	  „uczniowski	  teatr”	  itp.)*	  
☐	 po	  uprzednim	  zaakceptowaniu	  produktu	  końcowego,	  przy	  publikacji	  wizerunku	  i	  prac	  wymagających	  	  
	   oznaczenia	  danymi	  personalnymi,*	  
☐	 po	  uprzednim	  zaakceptowaniu	  produktu	  końcowego,	  w	  każdym	  przypadku*	  

	  
	  
Niniejsza	  zgoda	  jest	  nieograniczona	  czasowo	  i	  terytorialnie.	  	  
Zastrzegam	  sobie	  prawo	  wycofania	  niniejszej	  zgody.	  
	  
Oświadczam,	  iż	  przyjmuję̨	  do	  wiadomości,	  że	  administratorem	  danych	  i	  wizerunku,	  objętego	  niniejszym	  
oświadczeniem,	  jest	  Rada	  Rodziców	  przy	  Szkole	  Podstawowej	  im.	  H.	  Sienkiewicza	  w	  Starych	  Babicach.	  	  

Potwierdzam,	  że	  jestem	  prawnym	  opiekunem	  dziecka.	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   ..................................................................................	  
	   	   	   	   	   	   	   	   podpis	  rodzica/opiekuna	  prawnego	  


