Załącznik nr 2
do umowy w zakresie usług opiekuńczo-wychowawczych
i dydaktycznych oraz ustalenia zasad odpłatności za te usługi

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku
Ja niżej podpisana/y, ………………………………………………..… rodzic/opiekun prawny
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

1) ……………………………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………………………….
wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/i w czasie
nieoznaczonym podczas realizacji programu wychowania przedszkolnego, innych zajęć
organizowanych przez Przedszkole lub Uczelnie, a także uroczystości, spektakli, konkursów,
spacerów, wycieczek czy projektów, w których Przedszkole Akademickie bierze udział
w celach archiwalnych, informacyjnych oraz promocyjno-marketingowych Państwowej
Uczelni Zawodowej we Włocławku (dalej jako Uczelnia) na zasadach określonych poniżej.
Niniejsza zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie i bez ograniczeń ilościowych oraz
terytorialnych, która obejmuje:
- utrwalanie, rozpowszechnianie, rozporządzanie i wielokrotne korzystanie z wizerunku
mojego dziecka/i utrwalonego na fotografiach i materiałach filmowych (nagraniach
audiowizualnych) w celach archiwalnych, informacyjnych oraz promocyjno-marketingowych
Uczelni w związku z upublicznianiem wizerunku mojego dziecka/i na stronach internetowych
Przedszkola Akademickiego i Uczelni oraz „gazetkach ściennych” w Przedszkolu
Akademickim,
- możliwość publikacji wizerunku w wydawnictwach udostępnianych publicznie (prasie,
gazetach, czasopismach), na portalach społecznościowych (w tym: Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube, Google+), materiałach wewnętrznych Przedszkola i Uczelni oraz
reklamie publikowanej za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu.
Przedszkole Akademickie oraz Uczelnia mogą rozpowszechniać wizerunek dziecka w
zestawieniu z innymi wizerunkami dzieci, komentarzami dotyczącymi ogólnego omówienia
wydarzeń, w których dziecko brało udział, a także danymi osobowymi w zakresie: imię,
nazwisko, grupa przedszkolna - w przypadkach szczególnych osiągnięć dziecka (m.in.
konkursy, olimpiady itp.).
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/i zgodnie z niniejszą zgodą nie
narusza dóbr osobistych, ani praw. Wizerunek dziecka/i nie może być użyty do innych celów,
w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych
dziecka/i.
………………………………….
miejsce i data

…………………………………..
czytelny podpis osoby

Udzielając powyższej zgody, przyjmuję do wiadomości iż:
1. Administratorem danych osobowych, w tym wizerunku rozpowszechnianego na podstawie
powyższej zgody jest Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku reprezentowana przez
Rektora, z siedzibą we Włocławku przy ul. 3 Maja 17 (e-mail: kancelaria@puz.wloclawek.pl,
tel. 54 231 60 80).
2. Administrator wyznaczył Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować
w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych pod numerem telefonu 734 457 370,
e-mail: iod@puz.wloclawek.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby wskazanej
w pkt 1.
3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach archiwalnych, informacyjnych oraz
promocyjno-marketingowych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na zasadach
określonych w powyższej zgodzie.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda, która może
zostać odwołana w dowolnym czasie) w związku z art. 81 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz art. 23 Kodeksu Cywilnego.
5. Dostęp do danych mogą mieć jedynie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora,
które na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych będą realizować
niezbędne usługi w zakresie realizacji celów, o których mowa w pkt 3 lub inne podmioty, z
którymi Uczelnia współpracuje w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych lub
realizacji określonych usług.
6. Administrator, co do zasady, nie przekazuje danych osobowych, do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej, jednak z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych
w ramach serwisów społecznościowych, mogą one zostać przekazane do państwa trzeciego w
związku z korzystaniem z takich serwisów jak Facebook czy YouTube. Administrator nie ma
jednak kontroli nad tym jakie dane gromadzi dostawca serwisów internetowych lub wtyczek.
7. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, wykorzystanie
i rozpowszechnianie (zgodę można wycofać między innymi poprzez złożenie oświadczenia
dostępnego u Administratora lub wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne
żądanie na adres: iod@puz.wloclawek.pl).
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie
będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą
profilowane.

………………………………….
miejsce i data

…………………………………..
czytelny podpis osoby

