
        Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

                                                               Koło w Rymanowie. 

                                     Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy 

                                                   ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów 

 

 

ZGODA 

NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Ja niżej podpisana/y zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a  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) Dz. 

Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1 zwanego dalej RODO oraz art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 poz.1191 z późn.zm.) oświadczam, że: 

□ wyrażam zgodę  

□ nie wyrażam zgody 

 na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć i nagrań zawierających wizerunek mojego dziecka 

(wychowanka OREW) ……………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko dziecka) 

zarejestrowanych podczas jego pobytu w ośrodku, w szczególności podczas  zajęć edukacyjnych, 

imprez ośrodkowych, konkursów, wycieczek, zawodów sportowych i innych uroczystości, bez 

każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że wizerunek może 

zostać umieszczony  na stronie internetowej http://www.psoni-rymanow.org, kanale YouTube, w 

portalu społecznościowym Facebook http://www.facebook.com/OREWRYMANOW/, w mediach, 

kronice OREW,  albumach dla wychowanków, tablicach, gazetkach na terenie ośrodka oraz 

materiałach promujących ośrodek.  

Rymanów, dnia……………………..                      …………………………………………………….. 

                                                                                     czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych 

 

INFORMACJA 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L z 2016 r. nr 119) dalej RODO, informuję, że  

1. Administratorem danych osobowych (wizerunku dziecka) jest Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie ul. Dworska 40,  

38-480 Rymanów. 

http://www.psoni-rymanow.org/
http://www.facebook.com/OREWRYMANOW/


2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

 z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie możliwy jest pod nr telefonu 

134356620  a także pod adresem wskazanym w pkt. 1; 

3. Wizerunek dziecka przetwarzany będzie  na podstawie niniejszej zgody  w celu promocji 

 i budowania  pozytywnego wizerunku ośrodka (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4.  Wizerunek dziecka przetwarzany będzie na podstawie niniejszej zgody przez cały okres  

trwania edukacji oraz okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt.3 

5. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych (wizerunku dziecka)  do państwa  

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

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

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych 

przez RODO. 

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.  

Wycofanie zgody  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie  zgody przed jej wycofaniem.  

8. Wizerunek  dziecka przetwarzany jest na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody 

rodziców/opiekunów prawnych. 

9. Jeśli uzna Pani/Pan, że wizerunek dziecka nie jest przetwarzany w sposób  

prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Rymanów, dnia ……………………….                    ……….. ………………………………… 

                                                                                                          czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 

                  

 

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

                                                                                                         podpis administratora 

 


