
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZRUNKU DZIECKA 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Wołowie, wizerunku mojego dziecka/dzieci:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……….  

(imię i nazwisko dziecka/dzieci) 

do promowania działań związanych z realizacją konkursu ……………………………….. poprzez upowszechnianie zdjęć 
lub materiałów filmowych na: 

 stronie internetowej PCEiPPP w Wołowie: 

TAK    NIE                            (*zaznacz właściwe) 

 fanpage Facebook prowadzony przez PCEiPPP w Wołowie: 

TAK    NIE                            (*zaznacz właściwe) 

Wyrażam zgodę na upublicznienie wytworów mojego dziecka na stronie internetowej PCEiPPP w Wołowie 

oraz Facebooku. 

TAK    NIE                            (*zaznacz właściwe) 

Oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym 
momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej 
wyrażenie 
 
                                                                                 ……………………………………………………………………………                    

 (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
 

Informacja o przetwarzaniu danych 

Administrator Twoich danych 
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w 
Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów 

Inspektor Ochrony Danych 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod 
adresem: wolow@iodpl.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Retencja  

Promocja placówki poprzez 
publikowanie zdjęć i filmów 
związanych z realizacją zajęć, 
wydarzeń, konkursów 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych 
Do czasu 

wycofania 
zgody 

Odbiorcy danych • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

Przysługujące Ci prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

Informacja o możliwości 
wycofania zgody 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem 

Obowiązek podania danych Podanie danych, tj. wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne.  
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