
Informacja o celu wykorzystania wizerunku 

Niniejsza zgoda ma na celu umożliwienie nam publikacji wizerunku Pana/Pani dziecka w zakresie, celu 

oraz obszarze opisanym poniżej. Będziemy chronid wizerunek Pana/Pani dziecka i na pewno nie 

opublikujemy go w sposób sprzeczny w stosunku do wyrażonych przez Pana/Panią zgód. 

Wizerunek (zdjęcie) Pana/Pani dziecka może byd czasami uzupełniony poprzez podanie i powiązanie 

go z Imieniem i Nazwiskiem Pana/Pani Dziecka, Nazwą grupy, wiekiem. 

Administratorem danych Pana/Pani Dziecka jest Samorządowy Żłobek w Międzylesiu. Ma Pan/Pani 

prawo w dowolnym momencie cofnąd dobrowolnie wyrażone zgody. Cofnięcie zgody nie będzie 

oznaczało przerwania przetwarzania danych osobowych Pana/Pani Dziecka w procesach 

zainicjowanych przed jej wycofaniem. 

Niniejsza zgoda na przetwarzanie wizerunku ma charakter nieodpłatny. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego Dziecka w zakresie wizerunku (zdjęcia) 

przez Samorządowy Żłobek w Międzylesiu (dalej: Placówką), na potrzeby: 

 udostępnienia wizerunku (zdjęcia) w systemach informatycznych w celu umożliwienia innym identyfikacji 

mojego Dziecka. Rozumiem, że ta zgoda jest całkowicie dobrowolna, ale jednocześnie wymagana w celu 

wykonania Umowy 

 udostępnienia ww. danych następujących stronach internetowych, 

 należących do Placówki stronach WWW dostępnych z Internetu, 

 należących do Placówki stronach WWW dostępnych z Intranetu (tylko z sieci wewnętrznej Placówki), 

 Biuletynie Informacji Publicznej, 

 Facebook, 

 Instagramie, 

 Newsletterze dedykowanym dla wszystkich osób, których Dzieci uczęszczają do Placówki, 

 udostępnienia danych poprzez ich publikację w budynku Placówki, 

w celu zapisu fotorelacji z wydarzeo, w których moje Dziecko bierze udział oraz w celu informacyjnym 

dotyczącym mojego Dziecka. 

 Wykonanie zdjęd przez wyznaczonego fotografa celem przygotowania kalendarzy oraz innych materiałów 

zawierających wizerunek mojego Dziecka, o czym wcześniej zostanę poinformowany. 



 Zgadzam się na kadrowanie i kompozycję (rekompozycję) wizerunku mojego Dziecka na potrzeby realizacji 

celów wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że zdjęcie mojego Dziecka nie będzie poddawane retuszowi 

zmieniającemu jego wizerunek, w sposób uniemożliwiający rozpoznanie. 

 Rozumiem, że wizerunek mojego Dziecka może byd wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej 

zasadami w czasie trwania mojej umowy z Placówką. Rozumiem również, że mam prawo dostępu do treści 

tych danych i możliwośd ich poprawienia, a także o prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych 

danych w dowolnym momencie. 

 Zgadzam się na dalsze przetwarzanie wizerunku mojego Dziecka w okresie 2 lat od chwili wygaśnięcia 

umowy Placówką. 

 Oświadczam, że przekazuję dane osobowe mojego Dziecka całkowicie dobrowolnie. 

 

…………………………………………………      ………………………………………………… 

Miejscowośd, data       Podpis 

 

 
 

 


