
   Konopnica, …………………………… 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia  
 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieograniczone czasowo zbieranie, przetwarzanie  

i wykorzystanie w zakresie: 

 danych osobowych mojego dziecka oraz moich jako rodzica (opiekuna prawnego), 

 

  wizerunku mojego dziecka ………………………………………………….. ………….…………..  

[imię, nazwisko, numer PESEL]  

w postaci fotografii cyfrowej, przez Szkołę Podstawową im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy zwanej dalej 

„Szkołą”, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej Szkoły prowadzonej za 

pośrednictwem: 

o strony internetowej Szkoły pod adresem WWW.spkonopnica.eu,  

o strona szkoły na portalu Facebook: Szkoła Podstawowa im. 72. Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy 

o prasy lokalnej: „Dziennik Łódzki”, „Kulisy Powiatu”, „Wieluniak” 

 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170) oraz  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz 

przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054). 

 
Niniejsza zgoda może zostać odwołana pisemnie przez rodziców (opiekunów prawnych). 

 

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

        data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

    

Konopnica, …………………………… 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia  
 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieograniczone czasowo zbieranie, przetwarzanie  

i wykorzystanie w zakresie: 

 danych osobowych mojego dziecka oraz moich jako rodzica (opiekuna prawnego), 

 

  wizerunku mojego dziecka ………………………………………………….. ………….…………..  

[imię, nazwisko, numer PESEL]  

w postaci fotografii cyfrowej, przez Szkołę Podstawową im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy zwanej dalej 

„Szkołą”, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej Szkoły prowadzonej za 

pośrednictwem: 

o strony internetowej Szkoły pod adresem WWW.spkonopnica.eu,  

o strona szkoły na portalu Facebook: Szkoła Podstawowa im. 72. Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy 

o prasy lokalnej: „Dziennik Łódzki”, „Kulisy Powiatu”, „Wieluniak” 

 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170) oraz  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz 

przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054). 

 
Niniejsza zgoda może zostać odwołana pisemnie przez rodziców (opiekunów prawnych). 

 

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

        data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

http://www.spkonopnica.eu/
http://www.spkonopnica.eu/

