
Załącznik nr 2 

                                                                                                               Zbylitowska Góra…………..............……………….
………………………………….
  / imię i nazwisko rodzica /

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Na podstawie art. 7 w zw. z art. 4 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  z

27.04.2016 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 L z 2016 r. 119, s. 1)  – dalej RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy        

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U . z 2016 r., poz. 1333), art. 23 ustawy                

z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380). 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku  mojego  dziecka

w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z działalnością

Niepublicznego Przedszkola „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze:

 ……………………………………………………………………………………………………………..
/ imię i nazwisko dziecka,  /  

zarejestrowanego podczas zajęć i uroczystości w przedszkolu oraz podczas uczestnictwa w programach, 

projektach, zawodach, konkursach  i innych uroczystościach organizowanych przez Niepubliczne Przedszkole     

„Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze::

               na stronie internetowej przedszkola,*

               na profilach internetowych zarządzanych przez przedszkole,*

               w mediach / prasa lokalna, radio, telewizja / współpracujących z przedszkolem,*

               na plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych materiałach promocyjnych, w reklamie 

               w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. *

   ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie  i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko:

               na stronie internetowej przedszkola,*

               na profilach internetowych zarządzanych przez przedszkole,*

               w mediach / prasa lokalna, radio, telewizja / współpracujących z przedszkolem,*

               na plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych materiałach promocyjnych, w reklamie 

               w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. *

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wyrażenia powyższej zgody, wizerunek mojego dziecka może być

użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku

akceptacji  produktu  końcowego,  lecz  nie  w  formach  obraźliwych  lub  ogólnie  uznanych  za  nieetyczne.

Dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku mojego dziecka poprzez: kadrowanie, obróbkę cyfrową itp. 

                                                                                                         ………………..………..……………………………………
                                                                                                                 / czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) /

* należy dokonać wyboru stawiając krzyżyk   
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