ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku
Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:
Dz. U. 2016, poz. 666 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych
osobowych mojego syna/córki w postaci prezentacji jego/jej wizerunku w telewizji, prasie, gazecie
szkolnej, w kronice szkoły, gazetkach szkolnych, na tablo, a także na stronach internetowych szkoły
oraz szkół i instytucji współpracujących ze szkołą, dokumentujących wydarzenia, konkursy, imprezy
szkolne i środowiskowe oraz organizowane zajęcia i wycieczki.
Celem rozpowszechniania danych osobowych i prezentacji wizerunku dziecka będzie promocja
i dokumentowanie wydarzeń z życia szkoły oraz osiągnięć i sukcesów.

..............................................
(imię i nazwisko ojca)

.............................................
(data i podpis)

..............................................
(imię i nazwisko matki)

.............................................
(data i podpis)

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

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że syn/córka………………………………………………………
( imię i nazwisko )

będzie uczestniczył(a) w lekcjach religii/etyki*………………………..…………… .
*wpisać właściwe
Kłodzko, dnia …………

………………………
podpis matki
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………………………..
podpis ojca

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w zakresie niezbędnym do organizacji dowozu do szkoły
(oddział przedszkolny)
Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………..
Jednostka oświatowa – Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie, w tym
udostępnianie przewoźnikowi danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016, poz. 922) mojego
dziecka przez Gminę Kłodzko w celach organizacji dowozu do jednostki oświatowej na
czas realizacji obowiązku szkolnego w jednostce oświatowej.

………………………………………...
miejscowość/data

…………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

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

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w zakresie niezbędnym do organizacji dowozu do szkoły
(oddział przedszkolny)
Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………..
Jednostka oświatowa – Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie, w tym
udostępnianie przewoźnikowi danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016, poz. 922) mojego
dziecka przez Gminę Kłodzko w celach organizacji dowozu do jednostki oświatowej na
czas realizacji obowiązku szkolnego w jednostce oświatowej.

………………………………………...
miejscowość/data

…………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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