
Leik- og grunnskólar Akureyrarbæjar 

 
 

Zgoda na fotografowanie i filmowanie dziecka w szkole oraz na wykorzystanie jego wizerunku.  

Aby móc fotografować lub filmować dziecko podczas godzin lekcyjnych oraz publikować materiały z jego 

wizerunkiem, szkoły potrzebują zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych ich dzieci. 

Celem filmowania bądź fotografowania jest tak jak do tej pory rozpowszechnianie działalności tejże instytucji. Cały 

materiał filmowy jest zapisywany w bazie danych szkoły. Publikowany jest na stronie internetowej szkoły, w 

mediach społecznościowych szkoły oraz innych forach publicznych szkoły. Fotografie są wykorzystywane zarówno w 

biuletynach, w szkolnym programie nauczania, jak i w celu informowania rodziców o pracy w szkole. Zdjęcia 

klasowe  za każdym razem podpisane są nazwiskami wszystkich uczniów oraz nazwą klasy.  

Zostałem poinformowany, że rodzice mogą kupić kopię zdjęć klasowych swojego dziecka. 

 
Niżej podpisany opiekun prawny dziecka decyduje, czy szkoła może robić zdjęcia oraz nagrania wideo dziecka w 

związku z codzienną pracą szkoły oraz publikować, wg. wymienionych poniżej: 

 

Wyrażam zgodę na wszystkie poniżej:                     ☐ Tak  ☐ Nie 

Wyrażam zgodę aby pracownicy szkoły fotografowali dziecko w codziennym życiu szkoły?               ☐ Tak ☐ Nie  

Wyrażam zgodę aby pracownicy szkoły filmowali dziecko w codziennych zajęciach szkolnych?  ☐ Tak ☐ Nie 

Materiały filmowe mogą być publikowane na stronie szkoly?                                                  ☐ Tak     ☐ Nie 

Materiały mogły być użyte w publikacjach szkolnych (biuletyn, program nauczania itp.)?  ☐ Tak ☐ Nie 

Materiał może być publikowany w elektronicznych systemach informacyjnych używanych  

przez szkoły?                                                                                                                                 ☐ Tak ☐ Nie 

Materiał może być użyty na ścianach szkoły?      ☐ Tak ☐ Nie 

Materiał może być użyty w celach informacyjnych dla rodziców na temat dzialalnosci szkoly?   ☐ Tak  ☐ Nie 

Materiał może być wykorzystany w materiałach promocyjnych i wykładach organizowanych 

przez szkołę?                                                                                                                                                ☐ Tak  ☐ Nie 

Czy zgadzasz się, aby pracownicy szkoły lub członkowie w jej imieniu, zrobili zdjęcia klasowe,  

na których dziecko zostanie oznaczone z imienia i nazwiska wraz z innymi uczniami?                 ☐ Tak  ☐ Nie 

 

Szkoła jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych musi postępować zgodnie z 

obowiązującym rozporządzeniem nr 90/2018 o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych. Należy zwrócić uwagę 

na to, że wycofanie zgody może mieć miejsce w dowolnym czasie i powinno być sporządzone na piśmie. Cofnięcie 

zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych na jej podstawie z por. Ustęp 3 Artykuł 10 wspomnianego 

rozporządzenia. Dane osobowe nie są przekazywane na przykład do innej organizacji / firmy lub innych krajów bez 

zgody opiekunów i są traktowane jako poufne. Powyższa zgoda na fotografowanie i filmowanie oraz publikowanie 

materiałów przez szkołę jest zgodna z powyższymi postanowieniami ustawy nr 90/2018 o ochronie danych 

osobowych, oraz ich przetwarzaniu. 

 

Miejsce i data: __________________________________________ 

 

Imię i nazwisko, kennitala dziecka: __________________________________________ 
 
 
 
__________________________________________   __________________________________________ 
Podpis rodzica/opiekuna     Podpis rodzica/opiekuna  


