
OŚWIADCZENIE 
O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………….. 
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.  
z 2019, poz. 1231 z późn.  zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku mojego 
dziecka ………………………………………………………………….. oraz jego nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie 
poprzez publikację zdjęć z konkursu plastycznego „Mój wymarzony zawód-z Ekonomikiem na wesoło.” 
 
Niniejsza zgoda dotyczy wizerunku mojego dziecka utrwalonego na zdjęciach i utworach audiowizualnych 
podczas trwania konkursu plastycznego „Mój wymarzony zawód-z Ekonomikiem na wesoło”, w której będzie 
uczestniczył. Jestem świadomy/a, że zdjęcia i utwory audiowizualne mogą być rozpowszechnione na stronie 
internetowej: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich, a także biuletynach i innych materiałach 
drukowanych dotyczących konkursu. Rozpowszechnianie powyższych materiałów odbywa się wyłącznie 
w celach promocyjnych i informacyjnych. 
 
Niniejsza zgoda jest ograniczona czasowo i obowiązuje na czas trwania konkursu plastycznego „Mój 
wymarzony zawód-z Ekonomikiem na wesoło.” 
 
Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały z udziałem mojego dziecka nie naruszają dziecka dóbr osobistych. 
 
Jestem świadomy/a, że zgoda na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka jest dobrowolna 
i w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w konkursie plastycznym „Mój wymarzony zawód-
z Ekonomikiem na wesoło.” 
 
Wizerunek 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.  

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                           
………………………………………………                                                                                       ……………………………………… 
(data i miejsce udzielenia zgody)                                                     (czytelny podpis)                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 

Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 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) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) dalej RODO informuję, że: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, Pani/Pana dziecka danych osobowych jako uczestnika 

konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich, ul. Piłsudskiego 26, 26-200 Końskie, tel. 
41 372 34 68, e-mail: sekretariat@ekonomik-konskie.pl 

W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana/dziecka należy kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych Joanną Trusińską pod numerem telefonu 22 350 01 40 lub drogą elektroniczną pod  
adresem e-mail: biuro@inbase.pl. 



Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/dziecka danych osobowych w postaci wizerunku jest art. 6 ust. 1 
lit.a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn.  zm.) związanych z Pani/Pana/dziecka 
uczestnictwem w konkursie plastycznym "Mój wymarzony zawód-z Ekonomikiem na wesoło" 
organizowanym przez Administratora. 

Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach 
promocyjnych, reklamowych, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celu 
obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach. 

Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 
międzynarodowych. 

Zdjęcia oraz utwory audiowizualne z Pani/Pana/dziecka wizerunkiem przechowujemy przez okres 
nieprzekraczający końca daty konkursu od dnia jego utrwalenia. 

Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 
18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/dziecka oraz zgoda na ich przetwarzanie 
i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie 
udziału w konkursie plastycznym „Mój wymarzony zawód-z Ekonomikiem na wesoło.” 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez 

Administratora danych Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich w celu udziału 

w  konkursie plastycznym „Mój wymarzony zawód-z Ekonomikiem na wesoło.” oraz 

publikacji osób wraz z informacją o nagrodzonych uczestnikach na stronie internetowej: 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich, a także biuletynach i innych materiałach 

drukowanych dotyczących konkursu na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO 

1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

2. Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych osobowych 
oraz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz możliwości 
wycofania zgody w dowolnym momencie. 
 

.………………….……………..…...………………………………………….……………… 
(data i podpis osoby, której dane dotyczą/ opiekuna prawnego) 


