
 

 
Sopot, ……………………….. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku 

ucznia/uczennicy 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikowanie wizerunku i 

osiągnięć mojego dziecka  

…………………………………………………………………………………………………..….  ……..….. 
(imię i nazwisko ucznia)                    (klasa) 

w zakresie niezbędnym do prowadzenia zadań związanych z pracą dydaktyczną i opiekuńczo – 

wychowawczą szkoły oraz promocją uczniów i szkoły w zakresie publikacji na stronie internetowej szkoły: 

www.lo2.sopot.pl, facebooku szkoły: www.facebook.com/IILOSopot/, facebooku Dyrektora Szkoły 

prowadzonym dla uczniów: www.facebook.com/dyro.dwojki.9,  w formach papierowych (foldery 

promocyjne szkoły, gazetki szkolne) oraz gablotach reprezentacyjnych znajdujących się w budynku szkoły 

oraz mediach elektronicznych prowadzonych przez uczelnie wyższe, z którymi szkoła współpracuje. 

............................................................ 

(podpis ucznia pełnoletniego lub  

podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

Klauzula informacyjna 

Oświadczam również, że zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z art. 13 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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) zwanego dalej RODO zapoznałem(am) się z 

następującą klauzulą informacyjną: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, adres: 81-838 Sopot, 

Al. Niepodległości 751 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sabinę Baczyńską, z którą można kontaktować się 

pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Tadeusza Kościuszki 

22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”. 

3. Dane osobowe mojego dziecka w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym i 

promocyjnym oraz publikacji wizerunku na stronie internetowej szkoły: www.lo2.sopot.pl, facebooku szkoły: 

www.facebook.com/IILOSopot/, w innych mediach elektronicznych – stacje telewizyjne i radiowe, w formach papierowych 

(foldery promocyjne szkoły, gazetki szkolne) oraz gablotach reprezentacyjnych znajdujących się w budynku szkoły. 

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a ww. Rozporządzenia. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz zakresie niezbędnym do jego realizacji na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą. 

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, których dane dotyczą, osobom upoważnionym przez Administratora oraz 

podmiotom, którym zlecimy przetwarzanie danych oraz organom i instytucjom publicznym uprawnionym do przetwarzania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

6. Zebrane dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres oraz w zakresie niezbędnym do realizacji celu 

przetwarzania lub do czasu, aż zgoda na przetwarzanie danych nie zostanie odwołana. 

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w II LO w Sopocie mają prawo do: 

a) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora (art. 15 RODO) 

b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio 

zgody (art. 7.3 RODO), 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych 

danych osobowych z przepisami prawa, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,  

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem 

kształcenia ucznia. 

 

…............................              ………….……….……………………… 
(miejscowość, data)                 (podpis ucznia pełnoletniego lub  

         podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

http://www.facebook.com/IILOSopot/

