
Szczecin, dnia …………………… 
 

 

ZEZWOLENIE (ZGODA) 

NA ROZPOWSZECHNIENIE WIZERUNKU 

Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) na rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka w formie tradycyjnej i elektronicznej. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ( imię i nazwisko dziecka ) 

 

przez Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie z siedzibą przy, ul. Śląskiej 54 LU1-LU2, 70-430 

Szczecin w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych związanych 

z realizowanymi przez żłobki zadaniami. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje 

w szczególności takie formy jego publikacji, jak: 

1.    Udostępnianie na stronie internetowej ZŻM w Szczecinie ( https://zespolzlobkow.szczecin.pl ) 

2.    Udostępnianie na stronie Facebook ZŻM w Szczecinie ( https://www.facebook.com/zlobekszczecin ) 

3. Zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, 

broszurkach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych 

formach aktywności kulturalno-oświatowej. 

4.   Dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję.  

Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami przez okres 

pobytu dziecka w żłobku lub po odwołaniu zgody –w zależności co wcześniej nastąpi. 

 

zezwalam / nie zezwalam* 

 

      …………………………………………………………………… 

                                                                                  (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

* Niepotrzebne skreślić 

 

Zob. https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update - deklarujący zapewnia administratora o znajomości 
regulaminu i zasad korzystania z portalu Facebook. 

 
 

https://zespolzlobkow.szczecin.pl/
https://www.facebook.com/zlobekszczecin
https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update


Klauzula informacyjna 
dla osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie wizerunku swojego dziecka 

 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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, s. 1) - dalej RODO informuję, że: 
 
1) administratorem danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie z siedzibą 
przy, ul. Śląskiej 54 LU1-LU2, 70-430 Szczecin. 

2) kontakt z Inspektorem Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie możliwy jest poprzez 
email: iodo@it-serwis.com.pl. 

3) dane osobowe w postaci wizerunku oraz imienia i nazwiska dziecka przetwarzane będą na 
podstawie zgodny - Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku dziecka z jego danymi 
identyfikacyjnymi będą osoby odwiedzające stronę internetową, portal społecznościowy 
oraz siedzibę żłobków. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych 
wizerunkowych innym podmiotom. 

5) dane osobowe w postaci wizerunku dziecka przetwarzane będą do czasu wycofania zgody. 

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8) podanie danych osobowych w postaci wizerunku swojego dziecka nie jest wymogiem 
ustawowym, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie 
skutkować brakiem możliwości podjęcia działań w celu publikacji wizerunku. 

9) dane dziecka nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
(profilowaniu). 

10) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych dziecka w celu innym niż 
cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

11) dane dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 

 

                                            Zapoznałam/em się:……………………………………………………………………… 
                                                                             ( data i czytelny podpis ) 

 
 


