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Miejscowość............................, dn.......................... 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

 

Ja niżej podpisany/a: ………………………………………………………………………………………………… 

na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2019r., nr. 90, poz. 1231 z późn. 

zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę  

na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka  

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

(imię i nazwisko dziecka)  

poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Szkołę Podstawową nr 25  

im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie, Współorganizatora i Partnerów na potrzeby 

realizacji i promocji konkursu „PROJEKT OGRODU OWOCOWO-WARZYWNEGO  

W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ z wykorzystaniem Minecraft Education Edition” na 

stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych 

mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście realizacji 

konkursu. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo te nie naruszają moich 

ani dziecka dóbr osobistych. Niniejsza zgoda: nie jest ograniczona czasowo ani 

terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z udziałem mojego dziecka 

podczas działań związanych z realizacją projektu konkursu „PROJEKT OGRODU 

OWOCOWO-WARZYWNEGO W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ z wykorzystaniem 

Minecraft Education Edition”, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zrzekam 

się niniejszym wszelkich roszczeń w tym również o wynagrodzenie (istniejących  

i przyszłych) względem Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia  

w Rzeszowie, Współorganizatora i Partnerów z tytułu wykorzystania wizerunku 

mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu. 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego 

dziecka: w zakresie imienia, nazwiska w zakresie wizerunku, w celu realizacji działań 

promocyjno – informacyjnych konkursu „PROJEKT OGRODU OWOCOWO-

WARZYWNEGO W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ z wykorzystaniem Minecraft Education 

Edition” oraz przekazania mi drogą mailową linku do ww. projektu przez   Szkołę 

Podstawową nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miast Rzeszów, 35-064 Rzeszów, 

ul. Rynek 1. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminie Miasto Rzeszów:  

e-mail: iod@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora  

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji  

i promocji konkursu „PROJEKT OGRODU OWOCOWO-WARZYWNEGO  

W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ z wykorzystaniem Minecraft Education Edition”. 

4. Podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest: 

a) Art. 6 ust. 1 lit e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 d nia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku., (Dz.Urz.UE. 

L Nr 119, strona 1), 

5. Przysługuje mi prawo do dostępu oraz sprostowania swoich danych osobowych. 

6. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami 

prawa. 

7. Okres przetwarzania moich danych osobowych prze Szkołę Podstawową nr 25  

im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie wynosi 10 lat. 

8. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

współpracujące ze  Szkołę Podstawową nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia  

w Rzeszowie na podstawie zawartych umów powierzenia danych. 
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9. Moje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich ani  organizacji 

międzynarodowych. 

10. Podanie moich danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy ich 

podania nie może wziąć udziału Pana/Pani dziecko w konkursie  

„PROJEKT OGRODU OWOCOWO-WARZYWNEGO W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ  

z wykorzystaniem Minecraft Education Edition”. 

 

 

 

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

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA DZIECKA                                         CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA DZIECKA 

 


