
..................................................                                                                                                     Załącznik nr 8 
 Imię i nazwisko ucznia OSWG 

 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA 
 

 
Ja niżej podpisany …………………………………………………………………… (imię i nazwisko rodzica) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
…………………………………………………………...........................................…… (imię i nazwisko ucznia) 
w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku mojego dziecka  
w związku z udziałem w spotkaniach, zajęciach lekcyjnych, uroczystościach, konkursach 
szkolnych, olimpiadach, zawodach sportowych, turniejach, wycieczkach, wyjściach klasowych 
i szkolnych, zgrupowaniach szkolnych, spotkaniach okolicznościowych związanych z życiem 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych im Jana Siestrzyńskiego w Warszawie. 
 

TAK   NIE      Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku: 

Na stronie internetowej placówki Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Głuchych im Jana Siestrzyńskiego w Warszawie. 

  Na tablicach informacyjnych, w gazetkach i kronikach szkolnych. 

  W serwisach społecznościowych placówki na Facebooku, kanale Youtube. 

  W materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych. 

  

 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Oświadczenie 
jest ważne do czasu wycofania zgody. 
 

 ………………………………………………………………  
                                                                                             data i czytelny podpis 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA WIZERUNKU UCZNIA 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 
Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie, ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa, reprezentowany 
przez Dyrektora. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty 
elektronicznej sekretariat@oswg-wawa.edu.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres. 
2) Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora możecie się Państwo 
skontaktować za pomocą adresu mbfo.iod@um.warszawa.pl. lub na adres Inspektor Ochrony Danych 



– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie, 
ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa. 
3) Cele przetwarzania. 
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe ucznia w zakresie wizerunku w celu informowania 
o aktywności Ośrodka, promowania organizowanych przez Ośrodek wydarzeń, budowania 
społeczności Ośrodka i utrzymania kontaktu z członkami tej społeczności. 
4) Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. 
Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie udzielonej w oświadczeniu zgody, czyli na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli publikacja wizerunku wiązać się będzie z przetwarzaniem 
danych szczególnych kategorii, to podstawą przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 
5) Odbiorcami danych osobowych będzie m.in. firma świadcząca obsługę IT, wspierająca systemy 
informatyczne u Administratora, portal społecznościowy Facebook na zasadach przez ten portal 
określonych (https://www.facebook.com/about/privacy/), portal społecznościowy YouTube na 
zasadach przez ten portal określonych (https://www.youtube.com/intl/pl/about/). Wizerunek ucznia, 
opublikowany na tablicach informacyjnych, gazetkach szkolnych będzie również dostępny dla osób 
odwiedzających Ośrodek. Wizerunek opublikowany na stronie internetowej Ośrodka, na profilu 
Facebook i YouTube Ośrodka będzie dostępny dla osób odwiedzających te strony. Wizerunek 
opublikowany w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych Ośrodka będzie dostępny 
dla odbiorców tych materiałów. Wizerunek opublikowany w kronice szkolnej będzie dostępny dla 
pracowników, uczniów ośrodka, w czasie wydarzeń dla gości placówki.  
6) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody. Państwa dane mogą 
również zostać usunięte wcześniej, jeżeli administrator uzna, że skończył się cel przetwarzania tych 
danych. 
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia 
ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu - w formie pisemnej, za pośrednictwem 
inspektora ochrony danych osobowych. 
8) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem,                                      
z obowiązującym prawem. Cofnięcia zgody należy dokonać pisemnie za pośrednictwem sekretariatu 
ośrodka. 
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im Jana Siestrzyńskiego w Warszawie 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

                                                                                                                                           Zapoznałem się 

..................…………………………… 

                                                                                                                             data i podpis rodzica/opiekuna 

 

 
 



..................................................                                                                                                   Załącznik nr 8a 
 Imię i nazwisko ucznia OSWG 

 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA 

 

 
Ja niżej podpisany …………………………………………………………………… (imię i nazwisko ucznia) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania 
i rozpowszechniania mojego wizerunku w związku z udziałem w spotkaniach, zajęciach 
lekcyjnych, uroczystościach, konkursach szkolnych, olimpiadach, zawodach sportowych, 
turniejach, wycieczkach, wyjściach klasowych i szkolnych, zgrupowaniach szkolnych, 
spotkaniach okolicznościowych związanych z życiem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
dla Głuchych im Jana Siestrzyńskiego w Warszawie. 
 

TAK   NIE       Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku: 

Na stronie internetowej placówki Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Głuchych im Jana Siestrzyńskiego w Warszawie. 

  Na tablicach informacyjnych, w gazetkach i kronikach szkolnych. 

  W serwisach społecznościowych placówki na Facebooku, kanale Youtube. 

  W materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych.  

  

 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Oświadczenie 
jest ważne do czasu wycofania zgody. 
 

 ………………………………………………………………  
    data i czytelny podpis 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA WIZERUNKU UCZNIA 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 
Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie, ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa, reprezentowany 
przez Dyrektora. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty 
elektronicznej sekretariat@oswg-wawa.edu.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres. 
2) Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora możecie się Państwo 
skontaktować za pomocą adresu mbfo.iod@um.warszawa.pl. lub na adres Inspektor Ochrony Danych 



- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie, 
ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa. 
3) Cele przetwarzania. 
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe ucznia w zakresie wizerunku w celu informowania 
o aktywności Ośrodka, promowania organizowanych przez Ośrodek wydarzeń, budowania 
społeczności Ośrodka i utrzymania kontaktu z członkami tej społeczności. 
4) Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. 
Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie udzielonej w oświadczeniu zgody, czyli na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli publikacja wizerunku wiązać się będzie z przetwarzaniem 
danych szczególnych kategorii, to podstawą przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 
5) Odbiorcami danych osobowych będzie m.in. firma świadcząca obsługę IT, wspierająca systemy 
informatyczne u Administratora, portal społecznościowy Facebook na zasadach przez ten portal 
określonych (https://www.facebook.com/about/privacy/), portal społecznościowy YouTube na 
zasadach przez ten portal określonych (https://www.youtube.com/intl/pl/about/). Wizerunek ucznia, 
opublikowany na tablicach informacyjnych, gazetkach szkolnych będzie również dostępny dla osób 
odwiedzających Ośrodek. Wizerunek opublikowany na stronie internetowej Ośrodka, na profilu 
Facebook i YouTube Ośrodka będzie dostępny dla osób odwiedzających te strony. Wizerunek 
opublikowany w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych Ośrodka będzie dostępny 
dla odbiorców tych materiałów. Wizerunek opublikowany w kronice szkolnej będzie dostępny dla 
pracowników, uczniów ośrodka, w czasie wydarzeń dla gości placówki.  
6) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody. Państwa dane mogą 
również zostać usunięte wcześniej, jeżeli administrator uzna, że skończył się cel przetwarzania tych 
danych. 
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia 
ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu - w formie pisemnej, za pośrednictwem 
inspektora ochrony danych osobowych. 
8) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem,                                    
z obowiązującym prawem. Cofnięcia zgody należy dokonać pisemnie za pośrednictwem sekretariatu 
ośrodka. 
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im Jana Siestrzyńskiego w Warszawie 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 
                                                                                                                                               Zapoznałem się 

..................…………………………… 

                                                                                                                                             data i podpis ucznia 

 


