
 

 

Instrukcja odebrania zgody na publikację w przestrzeni publicznej danych osobowych, 

w tym wizerunku dziecka uczęszczającego  

do Społecznej Szkoły Podstawowej 101 w Olsztynie  
 

1. W przypadku publikacji danych osobowych, w tym wizerunku, w przestrzeni publicznej (na stronach www 

lub mediach społecznościowych) dziecka uczęszczającego do Szkoły  (oraz jego opiekunów prawnych) 

należy od opiekunów prawnych odebrać niezbędne zgody na przetwarzanie. 

2. Zgody na publikację wizerunku należy odebrać w momencie podpisywania umowy o naukę. 

3. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dotyczącą przewarzania danych 

osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji. 

 

 

  



Załącznik nr 1  do instrukcji odebrania zgód  
na publikację wizerunku dziecka - szkoła 

 
 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
Imię Nazwisko dziecka, klasa 
 
………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Imię Nazwisko opiekunów prawnych, którzy wyrażają zgodę na publikację wizerunku 
 
Wyrażam zgodę na publikację przez Społeczny Zespół Przedszkolno – Szkolny 101 w skład którego 
wchodzi Społeczna Szkoła Podstawowa 101 w Olsztynie danych osobowych, w tym wizerunku 
mojego/mojego dziecka* zarejestrowanego podczas zajęć dydaktycznych, zabaw i innych wydarzeń  
w celach promocyjnych w szczególności: 
 
 TAK* NIE* 

Na stronie internetowej www.ssp101.olsztyn.pl    

Na profilu Facebook www.facebook.com/Stojedynka *   

W serwisie internetowym YouTube na koncie „Stojedynka Olsztyn”   

W innych drukowanych materiałach promocyjnych (np.: plakaty reklamowe, ulotki)   

W gazetach i czasopismach   

* należy zaznaczyć właściwe 

 
 

Społeczny Zespół Przedszkolno – Szkolny 101, jako administrator danych osobowych (dalej: ADO) informuje, że: 

1. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez skutków prawnych dla przetwarzania jakiego 

dokonano przed jej wycofaniem, oznacza to, że ADO nie będzie korzystał już z Państwa wizerunku, jednakże nie będzie zobowiązany 

do jego usunięcia z wcześniej opublikowanych materiałów w mediach, które wymieniono wyżej. 

2. Zgodę można wycofać mailowo: ssp101@ssp101.olsztyn.pl, telefonicznie 89 523 65 39 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

kierowanej na adres: Społeczny Zespół Przedszkolno – Szkolny 101 w Olsztynie, ul. Mroza 25, 10-692 Olsztyn. 

3. Jednocześnie ADO oświadcza, że Państwa wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptowania produktu końcowego, aczkolwiek nie będzie wykorzystywany w 

sposób naruszający godność osobistą.   

4. Dane osobowe w zakresie wizerunku będą wykorzystywane wyłącznie do czasu wycofania zgody.  

5. Odbiorcami danych będą wszystkie osoby, które będą mogły zapoznać się z opublikowanymi materiałami. 

*UWAGA: W przypadku publikacji wizerunku na profilu Facebook informujemy, że dane osobowe będą przekazywane do Stanów 

Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Zasady przetwarzania 

danych przez portal Facebook znajdują się tu: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update, natomiast zakres 

stosowanych klauzul umownych znajduje się tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum  

Dane osobowe umieszczane na profilu Facebook będą dostępne wszystkim użytkownikom odwiedzającym nasz profil. 

6. W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu, poza prawem do wycofania zgody, prawo dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia w zakresie w jakim dopuszczają to przepisy prawa.  

7. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 

………………………………………………….. 
Data i podpisy opiekunów prawnych 
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