
KLAUZULA INFORMACYJNA – WIZERUNEK 
 

INFORMACJA dot. przetwarzania danych osobowych  

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 38 im. gen. 

Stanisława Maczka  w Gdańsku, ul. Leśna Góra 2, 80-281 Gdańsk 

2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. gen. 

Stanisława Maczka  , p. Renata Koziarska kontakt: r.koziarska@sp38.edu.gdansk.pl 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodosp38@o2.pl  

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody, której 

podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit a)  RODO do momentu wycofania zgody. 

5. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem.  

6. Odbiorcami przetwarzanego wizerunku mogą być: wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione 

przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych, podmioty, którym administrator zleca wykonywanie 

czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty 

przetwarzające) .  

7. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych 

(wizerunek) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

8. Ponadto, wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka jest 

dobrowolne i w każdej chwili przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, 

poprzez zgłoszenie tego faktu Administratorowi lub Inspektorowi Ochrony Danych na 

adresy mailowe wskazane w punkcie 2 i 3. Powyższe prawo nie wpływa   na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie 

zgody przed jej cofnięciem. 

9. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważam, że przetwarzanie danych 

osobowych i wizerunku narusza w/w prawa.  

10. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych (Facebook), jeśli wcześniej wyraził Pan/Pani na to zgodę.  

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 

profilowane.  

 


