
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji 

 

FORMULARZ ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU – OSOBA TRZECIA 

 

Imię i nazwisko: __________________________ 

 

Niniejsza zgoda dotyczy umieszczania wizerunku, na stronie internetowej Szkoły: 

https://spp.diakonia.pl/, na Facebook’u: (20+) Szkoła Przysposabiająca do Pracy FECDiE | Facebook 

oraz na kanale na YouTube https://www.youtube.com/channel/UCNc9aq5hG01O3joKxtuB7Cw.  

 

Umieszczanie danych osobowych na portalu Facebook i YouTube, łączy się z koniecznością 

przekazywania danych osobowych do państw trzecich – więcej informacji na ten temat znajduje się w 

klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie: https://spp.diakonia.pl/ w zakładce RODO – klauzula – 

wizerunek w Internecie. Przed wyrażeniem zgody prosimy o szczegółowe zapoznanie się z klauzulą. 

 

W każdej chwili można wycofać swoją zgodę pisząc na adres e-mail: sekretariat.spp@diakonia.pl lub 

składając pismo w Szkole. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych 

realizowanego przed jej wycofaniem.  

 

Strona www 

Wyrażam zgodę na umieszczanie przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. 

Marcina Lutra we Wrocławiu, która prowadzi Szkołę Przysposabiającą do Pracy, moich danych 

osobowych na stronie Szkoły: https://spp.diakonia.pl/. 

Wyrażam zgodę na umieszczanie na stronie www następujących danych osobowych *: 

*zdjęcia (wizerunek); 

*filmy (wizerunek i głos). 

*jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk lub „ptaszek” w każdym kwadraciku i złóż podpis poniżej           

 

             ___________________________              

              (data i podpis) 

Facebook 

Wyrażam zgodę na umieszczanie przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. 

Marcina Lutra we Wrocławiu, która prowadzi Szkołę Przysposabiającą do Pracy, moich danych 

osobowych na fanpage’u Szkoły prowadzonym na portalu Facebook: (20+) Szkoła Przysposabiająca do 

Pracy FECDiE | Facebook. Oświadczam, że mam świadomość, iż dane osobowe zostaną przekazane do 

państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ponieważ zamieszczanie zdjęć na 

portalu Facebook wiąże się z takim przekazywaniem i wyrażam na to zgodę. 

Wyrażam zgodę na umieszczanie na portalu Facebook następujących danych osobowych*: 

*zdjęcia (wizerunek); 

*filmy (wizerunek i głos). 

*jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk lub „ptaszek” w każdym kwadraciku i złóż podpis poniżej  
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Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną, w tym w szczególności z informacją na 

temat ryzyka, związanego z przekazaniem danych do państw trzecich, zawartą w klauzuli 

informacyjnej, zamieszczonej poniżej. 

        

             ___________________________              

              (data i podpis) 

 

YouTube 

Wyrażam zgodę na umieszczanie przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. 

Marcina Lutra we Wrocławiu, która prowadzi Szkołę Przysposabiającą do Pracy, moich danych 

osobowych na kanale YouTube Szkoły: 

https://www.youtube.com/channel/UCNc9aq5hG01O3joKxtuB7Cw. Oświadczam, że mam 

świadomość, iż dane osobowe zostaną przekazane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego), ponieważ zamieszczanie filmów na kanale YouTube wiąże się z takim przekazywaniem i 

wyrażam na to zgodę. 

Wyrażam zgodę na umieszczanie na kanale YouTube następujących danych osobowych*: 

*filmy (wizerunek); 

*filmy (głos). 

*jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk lub „ptaszek” w każdym kwadraciku i złóż podpis poniżej  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną, w tym w szczególności z informacją na 

temat ryzyka, związanego z przekazaniem danych do państw trzecich, zawartą w klauzuli 

informacyjnej, zamieszczonej poniżej. 

         

             ___________________________              

              (data i podpis) 

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina 

Lutra, ul. ks. Marcina Lutra 2-8,54-239 Wrocław, prowadząca Szkołę Przysposabiającą do Pracy (dalej: My). 

Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.spp@diakonia.pl. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony 

Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe: iod@diakonia.pl 

albo CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Celem przetwarzania danych jest promowanie naszej 

działalności oraz osiągnięć i zainteresowań naszych podopiecznych na stronie internetowej, na fanpage’u na 

Facebook’u i na kanale YouTube. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych znajdują się na 

stronie: https://spp.diakonia.pl/ w zakładce RODO – klauzula – wizerunek w Internecie.  
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