
Zgoda na przetwarzanie wizerunku  

 

Oświadczam, że udzielam Szkole ZSTiO „Meritum” w Siemianowicach Śląskich, zwanym „Upoważnionym”, 
bezterminowej zgody na przetwarzanie w formie utrwalania oraz na rozpowszechnianie na zasadach i w sposób 
określony w niniejszym oświadczeniu wizerunku mojego/mojego dziecka (zwanego dalej „Wizerunkiem”). 

Zakres upoważnienia i cel przetwarzania 

Niniejsza zgoda upoważnia do przetwarzania w tym rozpowszechniania Wizerunku w celach informacyjnych i 
promocyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku przez Upoważnionego również opatrzonego podpisem 
(zawierającym np.: imię, nazwisko, oznaczenie klasy/grupy, szkoły/przedszkola, ewentualnych sukcesów): 

-  na stronie internetowej Upoważnionego www.zstiomeritum.edu.pl 

- na stronach profili społecznościowych (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram) Upoważnionego 

- na gazetkach ściennych i tablicach informacyjnych w budynku Upoważnionego 

- w mediach ogólnopolskich (gazety, radio, TV, portale internetowe) dla których ZSTiO Meritum przygotowuje 
artykuły i reportaże 

 

Zmiany i modyfikacje 

Celem umożliwienia rozpowszechnienia Wizerunku w celach, w sposób i na zasadach określonych w niniejszym 
oświadczeniu, wyrażam także zgodę na wszystkie niezbędne czynności przetwarzania służące realizacji celu, w 
tym na dokonanie przez Upoważnionego, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji 
Wizerunku, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana 
kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu Wizerunku w inne utwory, z 
zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane 
na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez moją osobę. 

Osoby trzecie 

W związku z realizacją celu Upoważniony może w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym 
oświadczeniu udzielać osobom trzecim upoważnienia na przetwarzanie Wizerunku. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Upoważnionego następujących  danych osobowych: 

 wizerunek,  

 oznaczenie klasy/grupy, nazwy szkoły/przedszkola, opis ewentualnych sukcesów, 

 imię i nazwisko ucznia: ………………………..............................................................…........, 

 imię i nazwisko opiekuna prawnego…………………………………………….......................... 

 

Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mojej osobie prawie dostępu do tych danych osobowych oraz 
ich poprawiania, a także wycofania zgody. 

Udzielenie zgody wskazanej niniejszym oświadczeniu następuje nieodpłatnie i dobrowolnie. 

 

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

    (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Dotyczy uczniów, którzy ukończyli 16 lat: 

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

    (data i czytelny podpis ucznia) 


