
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych wyrażam 

/ nie wyrażam * zgodę/y na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

mojego dziecka a także mojego, zarejestrowanego podczas zajęć i uroczystości  oraz 

wykonanych przez dziecko prac podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno – 

wychowawczych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej, 

w celu promocyjno – marketingowym związanym z prowadzoną przez szkołę działalnością.  

Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa szkoły, projekty edukacyjne, 

tablice, gabloty szkolne, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Limanowej, publikacje szkolne, 

strona facebookowa szkoły wraz ze stroną koła turystycznego ORKANTOUR. Równocześnie 

informujemy, że zdjęcia mogą być przekazywane do instytucji takich jak: Starostwo Powiatowe 

w Limanowej, Urząd Miasta, Urząd Gminy Limanowa, Urząd Marszałkowski, lokalna prasa.  

*Zakreśl właściwe  

 

 

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

 czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów  

 

 

 

Limanowa, dnia: ………………………………….. 

  



 
 
 

KLAZULA INFORMACYJNA  

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest I Liceum Ogólnokształcące 

im. Władysława Orkana w Limanowej z siedzibą przy ul. Orkana1  (tel.18-33-72-059,  

e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl); 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem  

e-mail mbuczak@volvox.pl lub pod nr telefonu 506 391 066; 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu  prawidłowej realizacji zadań 

wynikających z przepisów prawa: związanych z  edukacją dziecka a także jego udziałem 

w konkursach, zawodach, wycieczkach oraz imprezach szkolnych. Może zaistnieć fakt, 

że zostanie Pani/ Pan poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

nieobjętych przepisami prawa obowiązującymi w szkole. 

4. Dane osobowe dziecka mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym przepisami 

prawa, takim jak: Starostwo Powiatowe w Limanowej, Małopolskie Kuratorium Oświaty, 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, System Informacji Oświatowej. 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane zgodnie z ustawą  o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną  I LO w Limanowej; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.; 

8. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. 

Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi 

realizację statutowych zadań szkoły. 
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 czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów  
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