
Rzeszów, dnia ………………………….……  
……………………………………………………. 
 (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

 
……………………………………………………. 

(adres zamieszkania) 

 
……………………………………………………. 
(imię i nazwisko dziecka, klasa) 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową Nr 28 
im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie  

 wizerunku i informacji o osiągnięciach mojego dziecka utrwalonych w postaci zdjęć i filmów w ramach 
świadczonych usług w zakresie edukacji oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczanie go na: 
- w kronikach szkolnych 
- w dokumentacji przebiegu uroczystości szkolnych 
- na tablicach informacyjnych wewnątrz szkoły 
- na stronie internetowej szkoły www.sp28.resman.pl 
- na stornie szkoły na platformie Facebook  

 publikację danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska oraz klasy poprzez 
umieszczenie: 
- w kronikach szkolnych 
- w dokumentacji przebiegu uroczystości szkolnych 
- na tablicach informacyjnych wewnątrz szkoły 
- na stronie internetowej szkoły www.sp28.resman.pl        

w związku z realizacją zadań związanych z działalnością edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły – 
(np. uroczystości, wycieczki, konkursy, itp.). Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji 
obraźliwej ani naruszać w inny sposób prawa do prywatności, istotnych interesów i innych dóbr osobistych 
ucznia. 
 
*Niepotrzebne skreślić          
                                                                                     ........................................................... 
                                                                                      (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

I. Administratorem danych jest: Szkoła Podstawowa Nr 28 im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie z siedzibą 
przy  ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.  

II. Przetwarzanie (w tym publikacja) danych w postaci: wizerunku, informacji o osiągnieciach oraz imienia, 
nazwiska i klasy będzie odbywało się w szczególności w celu promocji działań dydaktyczno–wychowawczych 
szkoły i osiągnięć uczniów. 

III. Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie. Brak zgody na przetwarzanie powyższych danych nie spowoduje 
niekorzystnych konsekwencji dla ucznia.  

IV. Dane osobowe przechowywane będą na stronie szkoły do momentu wycofania zgody lub przez okres 4 lat, 
w dokumentacji przebiegu uroczystości szkolnych przez okres 10 lat, w kronikach szkolnych przez okres 25 
lat lub co najmniej przez okres istnienia szkoły.  Odbiorcami danych będą osoby zainteresowane 
wydarzeniami z życia szkoły. 

V. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych na stronie www.sp28.resman.pl  
w zakładce RODO. 

 


