
 

Zgoda na korzystanie z praw do wizerunku 

 

Ja, niżej podpisany/-a ..............................................................................................................., wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka 

…………………………………………………………. w postaci: wizerunku, imienia i nazwiska,            

jak również zezwalam na  nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie przez  Bursę Miejską                                              

w Częstochowie ul. Prusa 20  wizerunku w celach promocyjnych, informacyjnych i potrzeb 

związanych z funkcjonowaniem Bursy Miejskiej w Częstochowie . 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU  W MEDIACH 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych mego dziecka do celów kontaktowych/budowania 

pozytywnego wizerunku Bursy Miejskiej w przestrzeni publicznej i w mediach. 

Niniejsza zgoda zostaje udzielona dobrowolnie.  

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem  udostępnionych danych osobowych jest Bursa Miejska z siedzibą w Częstochowie,       

tel: 34 3444012, mail: bursa.miejska@edukacja.czestochowa.pl .. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Częstochowie możliwy jest pod adresem email  

iodjs@sod.edu.pl .  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art.  81 pkt 1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 880) i art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji założonych celów. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6.  Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

7. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej zgody. 

8. Zgodnie z art. Art. 81 pkt 2 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 

2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 880) nie wymagana jest zgoda osoby na wykorzystanie jej wizerunku, jeżeli 

wizerunek taki stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza 

np. fotografie z przedstawień, konkursów, spotkań okolicznościowych i innych. 

 

                                                                                              _________________________________ 

 

 

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

Data, podpis wychowanka pełnoletniego/rodziców/opiekunów prawnych 
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