
Zgoda ucznia/rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku ucznia  

zarejestrowanego podczas wydarzenia „Noc na Górce” w dniu 26.01.2023r. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne i zwielokrotnione publiczne 

udostępnianie wizerunku mojego dziecka w formie przekazu medialnego i umieszczania wizerunku 

mojego dziecka w materiałach promocyjno-reklamowych oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

dziecka w formie fotografii lub zapisu wideo wyłącznie w celach niekomercyjnych związanych 

z promocją działalności Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach. 

 

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

(imię i nazwisko ucznia) 

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

(nazwa szkoły) 

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

tel. do rodzica  

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

(podpis rodzica/opiekuna) 

 

Klauzula informacyjna  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza , ul. Ks. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego 18 38-300 Gorlice, adres e-mail: zs_1@lukasiewicz.gorlice.pl. 

Prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gorlicach monitoruje Inspektor 

Ochrony Danych, a w razie jego nieobecności Zastępca Inspektora Ochrony Danych. 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiatgorlicki.pl 

Kontakt do Zastępcy Inspektora Danych: l.dziuban@powiatgorlicki.pl 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na 

podstawie przepisów prawa. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone. 

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia, prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego 

prawa oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

W celu skorzystania z ww. praw możecie Państwo skontaktować się z Administratorem, Inspektorem Ochrony 

Danych, a w razie jego nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej 

adresów e-mail. 

  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest 

utrata możliwości udziału dziecka w akcji „Noc na Górce”. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem 

Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych.  


