
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 
Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz nagrań 

zawierających wizerunek mojego dziecka 

......................................................................................................................................................,  
 imię i nazwisko dziecka 

zarejestrowany podczas pobytu w Przedszkolu Miejskim Nr 163 w Łodzi, w szczególności 

podczas uroczystości i zabaw organizowanych przez placówkę, konkursów, zajęć 

dydaktycznych, a także wycieczek, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  

Wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ma na celu promowanie działalności placówki 

oraz osiągnięć i umiejętności uczniów. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w latach 

nauki mojego dziecka w podanym wyżej przedszkolu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z 

tym, że wizerunek może zostać zamieszczony na stronie internetowej przedszkola 

(www.pm163lodz.wikom.pl) oraz na tablicach w siedzibie placówki. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej 

przedstawionej poniżej. 

 

 

……...……………………………………………….. 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Zgodnie z art. 13, 14 i art. 7 ust. 3 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) – dalej RODO 

informujemy, iż: 

1. administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Przedszkole Miejskie 

nr 163 reprezentowane przez Dyrektora  

2. siedziba placówki znajduje się w Łodzi przy ul. Czernika 1/3, 92-538 Łódź, e-mail: 

kontakt@pm163.elodz.edu.pl; 

3. dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji przedszkola, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a RODO; 

4. dane osobowe dzieci będą usunięte z wyżej wskazanych miejsc, najpóźniej po 

wycofaniu zgody na ich publikację; 

5. ma Pan/Pani prawo do:  

1) dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem,  

2) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących dziecka jest niezgodne z prawem; 

6. dane osobowe Pana/Pani dziecka, poza ich publikacją, nie będą przekazywane żadnym 

odbiorcom danych oraz nie będą ulegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu; 

7. kontakt z Inspektorem ochrony danych – Anną Stępińską możliwy pod adresem e-

mail iod@pm163.elodz.edu.pl 

http://www.pm163lodz.wikom.pl/
mailto:kontakt@pm163.elodz.edu.pl

