
Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, 
W TYM WIZERUNKU W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE/OLIMPIADZIE/TURNIEJU

Międzyświetlicowy Konkurs Fotograficzny
„Wiosna w obiektywie”

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………………………………………………………..,  
(imię i nazwisko pełnoletniego ucznia/ rodzica/ opiekuna prawnego*) 

wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych osobowych w postaci: 
wizerunku1, osiągnięcia, imienia, nazwiska, klasy i szkoły mojego dziecka/ podopiecznego/ mojej osoby:

………….…….…….…………..…………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby, której zgoda dotyczy)

przez Szkołę Podstawową Nr 28 w Rzeszowie w związku  z udziałem w zorganizowanym konkursie/ olimpiadzie/
turnieju.  1 Wizerunku  utrwalonego  jakąkolwiek  techniką,  na  wszelkich  nośnikach,  w  tym  na  publikowanie
fotografii,  filmu,  dokumentacji  filmowej  lub  dźwiękowej,  powstałej  w  ramach  organizowanego  konkursu/
olimpiady/ turnieju w materiałach służących popularyzacji w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych szkoły,
jak również w celu archiwizowania wydarzeń szkolnych poprzez rozpowszechnianie za pośrednictwem wszelkich
mediów/kanałów dystrybucji informacji, w szczególności: 

e) w Internecie np. na stronie internetowej szkoły www.sp28.resman.pl., facebook,

f) TV, prasie i powstałych publikacjach; 

g) kronice szkolnej, gazetce szkolnej, dyplomach, plakatach; 

h) tablicach ściennych i folderach szkolnych w siedzibie szkoły. 

Wizerunek  dziecka/podopiecznego/mojej  osoby  nie  może  być  użyty  w  formie  lub  publikacji  obraźliwej  ani
naruszać  w  inny  sposób  prawa  do  prywatności,  istotnych  interesów  i  innych  dóbr  osobistych
dziecka/podopiecznego/ mojej osoby. 

………………………………………………………………….…………………… 

(data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia/ 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 uczestników konkursu/olimpiady/turnieju.

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.


