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FORMULARZ ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU UCZNIA 

 

W naszej Szkole Przysposabiającej do Pracy nauczyciele, uczniowie i rodzice tworzą społeczność. Nasi 

pracownicy czasami fotografują lub nagrywają ważne chwile z życia naszych podopiecznych. Zdjęcia i filmy 

pozwalają nam tworzyć społeczność wokół naszej Szkoły i przygotowywać wychowanków do życia w 

społeczeństwie. 

 

Niniejsza zgoda obejmuje także materiały – zdjęcia i filmy - przesyłane Szkole przez uczniów lub ich 

rodziców/opiekunów prawnych. 

 

Chcielibyśmy móc publikować wykonane zdjęcia i filmy 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 oraz na blogu 

https://zeszkolywziete.wordpress.com/.  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. 

 

Celem powyższych publikacji jest promowanie działalności Szkoły oraz osiągnięć i zainteresowań naszych 

podopiecznych. Dzięki temu większa liczba rodziców oraz bliskich naszych uczniów będzie miała dostęp do 

wydarzeń z ich życia, a sami uczniowie będą mogli zobaczyć siebie w Internecie w interakcji związanej z naszą 

społecznością, co może mieć pozytywny wpływ na ich rozwój i poczucie wartości.   

 

Z uwagi na obowiązujące regulacje ochrony danych osobowych (tzw. RODO), abyśmy mogli publikować 

wizerunek ucznia, potrzebujemy wyrażenia stosownej zgody.  

 

W każdej chwili mogą Państwo 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.  

 

Dane ucznia: 

 

             ___________________________   ___________________________ 

    (imię i nazwisko ucznia)                                      (data urodzenia ucznia) 

 

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, 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); 

*imię i nazwisko; 

https://spp.diakonia.pl/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Przysposabiaj%C4%85ca-do-Pracy-FECDiE-638420702927997
https://www.youtube.com/channel/UCNc9aq5hG01O3joKxtuB7Cw
https://zeszkolywziete.wordpress.com/
https://spp.diakonia.pl/
mailto:sekretariat.spp@diakonia.pl
https://spp.diakonia.pl/
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*wyniki konkursów. 

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

 

             ___________________________                                         ___________________________              

              (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                         (data i podpis ucznia) 

 

Blog 

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

we Wrocławiu, która prowadzi Szkołę Przysposabiającą do Pracy, danych osobowych na blogu: 

https://zeszkolywziete.wordpress.com/ w postaci wizerunku utrwalonego na zdjęciach.  

 

             ___________________________                                         ___________________________              

              (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                         (data i podpis ucznia) 

 

Facebook 

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

we Wrocławiu, która prowadzi Szkołę Przysposabiającą do Pracy, 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); 

*imię i nazwisko; 

*wyniki konkursów. 

*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 rodzica/opiekuna prawnego)                                                  (data i podpis ucznia) 

 

YouTube 

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

we Wrocławiu, która prowadzi Szkołę Przysposabiającą do Pracy, 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 *: 

https://zeszkolywziete.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Przysposabiaj%C4%85ca-do-Pracy-FECDiE-638420702927997
https://www.youtube.com/channel/UCNc9aq5hG01O3joKxtuB7Cw
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*filmy (wizerunek); 

*filmy (głos); 

*imię i nazwisko; 

*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 rodzica/opiekuna prawnego)                                                         (data i podpis ucznia) 

 

 

INFORMACJA  – MATERIAŁY PRZESYŁANE PRZEZ UCZNIA/RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) 

 

W przypadku przesyłania przez ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego materiałów informujemy, iż jeśli materiały 

te zawierają wizerunek osób trzecich (np. domowników, członków rodziny) abyśmy mogli je opublikować na 

stronie www Szkoły lub w mediach społecznościowych konieczna jest zgoda tych osób na takie nasze działanie. 

Zgoda powinna być wyrażona na obowiązującym w Szkole formularzu. 

 

W przypadku braku pisemnej zgody, nie będziemy mogli opublikować przesłanych materiałów lub opublikujemy 

je po wcześniejszym zanonimizowaniu. 

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o zasadach publikowania wizerunku, osób znajdujących się na 

przesyłanych materiałach. 

 

___________________________                                            ___________________________              

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                           (data i podpis ucznia) 

 

 

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 możesz się 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.  

 

mailto:sekretariat.spp@diakonia.pl
mailto:iod@diakonia.pl
https://spp.diakonia.pl/

