
Imielin, dnia ………………………...... 
 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 
Niniejszym, niżej podpisany/-a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i 

nazwisko) oraz wizerunku w celu ich publikacji oraz rozpowszechnienia na stronie internetowej 

http://www.sp1.imielin.pl/oraz profilu społecznościowym Szkoły prowadzonym na portalu Facebook, 

przez: 

Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie 

ul. Sapety 8, 41-407 Imielin 

które to dane zostaną wykorzystane do promocji działań edukacyjno – wychowawczych oraz zadań 

oświatowych przez Szkołę.  

Przedmiotową zgodę wyrażam zgodnie z rozumieniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na 

stronach internetowych prowadzonych i współpracujących ze Szkołą Podstawową nr 1 im. 

Powstańców Śląskich w Imielinie, profilach społecznościowych prowadzonych i współpracujących z 

Szkołą Podstawową nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie oraz broszurach, ulotkach i innych 

dokumentach promocyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie lub 

podmiotów z nią współpracujących. 

____ 

Jednocześnie oświadczam, iż: 
 

⬜ 
zostałem/-am poinformowany/-a, że zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, jednocześnie 
wskazując, iż wyrażam zgodę w sposób dobrowolny, świadomy i nieprzymuszony. 

⬜ udzielenie przedmiotowej zgody nastąpiło nieodpłatnie 

⬜ 
zostałem/-am poinformowany/-a o procesach przetwarzania moich danych osobowych wynikających 
z udzielenia niniejszego zgody i rozpowszechniania mojego wizerunku na jej podstawie. 

 

 

 

 
…………………………………………………. 

podpis 
 

 
Załącznik: 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych “Przetwarzanie wizerunku nauczyciela” 

Otrzymują: 
- adresat 
- aa. 

  



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W 

IMIELINIE 

PRZETWARZANIE WIZERUNKU NAUCZYCIELA 

Kto jest Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Powstańców Śląskich w Imielinie z siedzibą przy ul. Sapety 8, 41-407 Imielin, którą 

reprezentuje Dyrektor Szkoły (dalej zwany również: SP1). 

Jak się skontaktować 
z Administratorem, aby uzyskać 

więcej informacji o 
przetwarzaniu 

Pani/Pana danych osobowych? 

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z 

ochroną danych osobowych w następujący sposób: 

1. pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@sp1.imielin.pl, 
2.pisemnie pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w 

Imielinie z siedzibą przy ul. Sapety 8, 41-407 Imielin, z dopiskiem „Ochrona danych 

osobowych”. 

Jak się skontaktować z 
Inspektorem Ochrony Danych? 

Administrator wyznaczył dodatkowo Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych 

poprzez wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@imielin.pl lub pisemnie na 

wskazany powyżej adres Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w 

Imielinie z siedzibą przy ul. Sapety 8, 41-407 Imielin, z dopiskiem „Inspektor Ochrony 

Danych”. 

Jaki jest cel i podstawa prawna 
przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych? 

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi, którym to zadaniem publicznym i/lub władzą publiczną 
powierzoną administratorowi jest zapewnienie prowadzenie procesu 
edukacyjnego, realizowanie zadań oświatowych oraz promowanie działalności 
szkoły publicznej. 

2. Wobec powyższego przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

3. W zakresie, w którym opisywane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie 
będzie mieścić się w ramach przywołanego realizowania przez SP1 zadania w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi, Pani/Pana przetwarzane będą poprzez dobrowolnie wyrażoną 
przez Panią/Pana zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która udzielona została przez 
jednoznaczne działanie potwierdzające wyrażone w związku z udzieleniem SP1 
zgody na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przetwarzanie to 
odbywać się będzie w celach informacyjnych i promocyjnych SP1 innych niż 
wymienione powyżej. 

4. Administrator zastrzega także możliwość przetwarzania danych osobowych w celu 
zapewnienia skutecznej obrony przed ewentualnymi roszczeniami i/lub 
ewentualnego dochodzenia roszczeń, które to przetwarzanie odbywać się będzie 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wyżej wymienione cele przetwarzanie 
stanowić w tym przypadku będą prawnie uzasadniony interes realizowany przez 
administratora. 

Kto jest odbiorcą Pani/Pana 
danych osobowych? 

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami 

przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie SP1 w szczególności w 

zakresie usług IT (w tym hostingu strony internetowej). W niektórych przypadkach 

podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie SP1 mogą występować w roli 

niezależnych administratorów (np. Facebook Inc. i inni dostawcy usług, w których 

serwisach SP1 prowadzić będzie swoje profile internetowe). Pani/Pana dane osobowe 

mogą zostać również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania 

zgodnie z przepisami prawa, tj. w szczególności: służbom, organom administracji 



publicznej, sądom i prokuraturze, komornikom sądowym, państwowym i 

samorządowym jednostkom organizacyjnym, stronom postępowania oraz innym 

podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych. 

Przekazanie danych poza teren 
UE i EOG 

W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych 

organizacji, takich jak Facebook Inc., administrator informuje, że spółka ta spełnia 

wymogi dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Z 

zasadami dot. przetwarzania danych osobowych przez ww. administratora można 

szczegółowo zapoznać się na jego stronie internetowej dostępnej pod adresem 

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation 

Jak długo przechowujemy 
Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji celu, dla którego 

zostały zebrane, w tym w szczególności przez okres prowadzenia przez SP1 profili 

społecznościowych i stron internetowych zawierających wirtualne galerie. 

W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, dane 

osobowe przetwarzane będą do czasu jej wycofania. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez okres wynikający z przepisów 

prawa, który jest niezbędny dla skutecznego zapewnienia przez administratora obrony 

przed ewentualnymi roszczeniami i/lub do ewentualnego dochodzenia roszczeń przez 

administratora. 

Jakie masz uprawnienia wobec 
Administratora w zakresie 

przetwarzanych danych 

Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od 

administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO), 

3) usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 

5) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO), 

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych (art. 21 RODO). 

Nie wszystkie Pani/Pana żądania administrator będzie mógł jednakże zawsze spełnić. 

Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych 

uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobu ich gromadzenia. 

Wycofanie zgody 

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie tej 

przesłanki legalizującej przetwarzanie). 

Wycofanie zgody nie powoduje względem Pani/Pana żadnych negatywnych 

konsekwencji, jednakże nie wpływa ono na zgodność z prawem przetwarzania 

podjętego przez SP1 na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Czy przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia skargi 

na przetwarzanie danych przez 
Administratora? 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych, na podstawie art. 77 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Czy musi Pani/Pan podać nam 
swoje dane osobowe? 

Działanie takie jest dobrowolne. 

Czy przysługuje Ci prawo 
do niepodlegania decyzji opartej 

wyłącznie na 
zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu? 

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która jednocześnie będzie 

wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na 

Panią/Pana wpływała. 



 


