
 
 

 

Warszawa, dnia ……………………. 

ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

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

imię i nazwisko dziecka, grupa 

 
Stosownie do postanowień art. 81 ust. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021, poz. 1062) oraz art. 6 ust 1 lit. a2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych – RODO, Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 ze zm.) zezwalam/ nie zezwalam* na nieodpłatne 
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi 
identyfikującymi (imię i nazwisko) przez Przedszkole nr 380 „Promyk Gocławia, z siedzibą w 
Warszawie  03-982, ul. gen. T. Bora Komorowskiego 10a,  w celach promocyjnych, informacyjnych, 
kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Przedszkole zadaniami.  
 
Zezwolenie na rozpowszechnianie  wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego 
publikacji jak: udostępnianie na stronie internetowej przedszkola, zamieszczanie  w materiałach 
promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń,  
w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej 
Przedszkola. 
 
Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami bezterminowo lub do 

czasu odwołania zgody/ zezwolenia. Cofnięcie zgody/ zezwolenia nie będzie miało wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Dodatkowo zezwalam/nie zezwalam* na używanie, obróbkę, powielanie i 
rozpowszechnianie wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, fotografii z 
wizerunkiem mojego dziecka, wykonanych w okresie uczęszczania do Przedszkola, 
wyłącznie na potrzeby wykonania pamiątkowych zdjęć z pobytu dzieci w Przedszkolu. 
 
Dodatkowo zezwalam na udostępnianie i rozpowszechnianie wizerunku:  
na stronie Facebook3 Przedszkola - zezwalam/ nie zezwalam* 
 
 
 

……………………………………..……………………………………….……………………… 
                                            podpisy rodziców 

 

*niepotrzebne skreślić 

_______________________________________________ 
1 „Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia 
    zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.” 
2  „Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
     określonych celów” 
3  Deklarujący zapewnia administratora o znajomości regulaminu i zasad korzystania z portalu Facebook – 
    https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update 
4  Deklarujący zapewnia administratora o znajomości zasad i bezpieczeństwa YouTube – 
   https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines 
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