
 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU  

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)   

wyrażam zgodę na przetwarzanie.  

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 wizerunku mojego dziecka 

…………………………………………..……………………, utrwalonego podczas zajęć, wycieczek, konkursów, turniejów 

sportowych i innych uroczystości, którego był uczestnikiem, m.in. na stronie www w/w placówki pod adresem 

www.opp1.waw.pl, na tablicach informacyjnych oraz w kronice placówki w celu informacyjnym i promocji placówki. 

Zgoda obowiązuje do czasu jej odwołania. 

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych 

określonych w zgodzie, ich poprawienia, oraz wycofania złożonej zgody ( za pomocą wiadomości na adres 

opp1_iod@dbfopld.waw.pl). 

Dodatkowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1, znajdują się 

na stronie internetowej placówki, w zakładce „Dane osobowe” 
 

 
 

………………………………………… 
(miejscowość, data) 

  
 

……………………………………………… 
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU W SERWISIE FACEBOOK, YOUTUBE 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)   

wyrażam zgodę na przetwarzanie.  

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody/ na zamieszczenie przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 wizerunku mojego 

dziecka ……………………………………………………………………….………..…….., utrwalonego podczas zajęć, wycieczek, konkursów, 

turniejów sportowych i innych uroczystości, którego był uczestnikiem, na stronie społecznościowej w serwisie 

Facebook w celu informacyjnym i promocji placówki. Zgoda obowiązuje do czasu jej odwołania. 

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych 

określonych w zgodzie, ich poprawienia, oraz wycofania złożonej zgody ( za pomocą wiadomości na adres 

opp1_iod@dbfopld.waw.pl. 

Dodatkowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1, znajdują się 

na stronie internetowej placówki, w zakładce „Dane osobowe”. 

 

 
………………………………………………… 

(miejscowość, data) 

  
 

…………………………………………………………… 
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

imię i nazwisko dziecka 

imię i nazwisko dziecka 

http://www.opp1.waw.pl/

