
Szanowni Państwo,  

Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie, Wychowawcy, Nauczyciele, Pracownicy niepedagogiczni szkoły 

Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie 

 W związku z nowym rokiem szkolnym 2021/2022, a tym samym podjęciem 

aktywności  w zakresie m.in. promowania organizowanych wydarzeń szkolnych/przedszkolnych 

(uroczystości, konkursów, zawodów, turniejów, wycieczek etc.), pragniemy przypomnieć, iż wizerunek 

podlega ochronie prawnej na gruncie ustawy Kodeks cywilny (jako dobro osobiste), ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (w związku z jego rozpowszechnianiem), a także RODO (jako dane 

osobowe). 

 Wizerunek to informacja umożliwiająca identyfikację osoby fizycznej, a więc są to dane osobowe. 

W związku ze stosowaniem RODO, konieczne jest legitymowanie się jedną z podstaw dopuszczalności 

przetwarzania danych (m. in. zgodą, koniecznością wykonania umowy, koniecznością wypełnienia 

obowiązku prawnego) - niezależnie od tego, czy wizerunek będzie rozpowszechniany. 

W celu ustalenia podstawy prawnej przetwarzania danych, niezbędne jest uprzednie wskazanie w jakim 

celu ww. dane osobowe będą przetwarzane.  

 W sytuacji, gdy szkoła lub przedszkole zamierza rozpowszechniać wizerunek (np. poprzez 

publikację na stronie internetowej, w materiałach promocyjnych/ulotkach, w gablocie szkolnej) - konieczne 

jest odebranie stosownej zgody, o ile: 

- osoba nie otrzymała umówionej zapłaty za pozowanie; 

- nie jest to wizerunek osoby powszechnie znanej, który został utrwalony w związku z pełnieniem funkcji 

publicznych; 

- osoba, której wizerunek ma być rozpowszechniony, nie stanowi jedynie szczegółu całości takiej jak 

zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna. 

 Podsumowując, przetwarzanie wizerunku wiąże się z koniecznością wskazania jednej z podstaw 

prawnych z RODO, bez względu na fakt, czy utrwalony wizerunek będzie rozpowszechniany. Niemniej w 

sytuacji, gdy szkoła zamierza wizerunek rozpowszechniać - konieczne będzie odebranie dodatkowej zgody 

(niewynikającej z RODO, lecz z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jako przykład w 

załączeniu przesyłamy stosowną klauzulę wraz ze zgodami, która dotyczy przetwarzania danych oraz 

rozpowszechniania wizerunku w ramach organizacji konkursu (załącznik nr 1). 

 Niemniej warto dodać, że w sytuacji, gdy szkoła  będzie przetwarzać dane osobowe w postaci wizerunku 

w celu organizowania i promowania uroczystości szkolnych, podstawą przetwarzania danych będzie art. 

6 ust. 1 lit. e) RODO1. Tym samym konieczne będzie odebranie zgody na rozpowszechnianie wizerunku 

(załącznik nr 2), o ile nie znajdzie zastosowania żadna z ww. przesłanek zwalniających z konieczności 

legitymowania się przedmiotową zgodą. 

 W przypadku pytań bądź wątpliwości - zachęcamy Państwa do kontaktu. 
                                                                                                                           Z poważaniem 

Dyrektor Szkoły -  Beata Tomaszczuk 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1  Jak wynika z treści poradnika UODO dla szkół pt. Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach 

oświatowych: "To na szkole jako instytucji ciąży obowiązek kreowania właściwych postaw, formowania pozytywnych zachowań 

i odruchów. Temu niewątpliwie służy prezentowanie społeczności szkolnej osób, które właściwą postawą w trakcie roku szkolnego 

i ciężką pracą zasługują na szczególne wyróżnienie. Tym samym spełniona jest w takiej sytuacji przesłanka legalności określona 

w art. 6 ust. 1 lit. e RODO", a ponadto "Podsumowując, przetwarzanie danych osobowych polegające na wyróżnianiu uczniów za 

osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych służy realizacji zadania w interesie publicznym tj., wspierania 

wychowawczej roli rodziny, prawa dzieci do wychowania oraz wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

emocjonalnej, intelektualnej i społecznej. Takie przetwarzanie ma zatem oparcie w przesłance określonej w art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO" - źródło:  https://uodo.gov.pl/pl/p/ochrona-danych-osobowych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-poradnik (str. 

36). 

https://mail.google.com/mail/u/0/


 

 

 

Załącznik nr 1 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w celu 

organizacji konkursu, olimpiady, turnieju, zawodów sportowych „...”. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda 

jest dobrowolna.  

*niepotrzebne skreślić 

……………………………………………….. 

(data, czytelny podpis) 

 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku  

W związku z organizacją konkursu, olimpiady, turnieju, zawodów sportowych oraz jego promowaniem, 

wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, 

opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka w publikacjach na:  

* 

☐ stronie internetowej,  

☐ portalach społecznościowych  tj. __________,  

☐ audycjach telewizyjnych,  

☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,  

☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej, 

☐ gablotach i na tablicach ściennych 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i 

terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.  

…………………………………………... 

(data, podpis) 

 

*zaznaczyć właściwe 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 

1. Administratorem jest Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chełmie, ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm,  adres e-

mail: sekretariat@sp8chelm.pl  ; nr tel.: 82 563 73 11 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-

mail:  inspektor@cbi24.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane 

dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie 

niemożnością zgłoszenia udziału w konkursie. 

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do 

danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego 

prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające 

dane na zlecenie Administratora . 

Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora, a także osobom 

zgromadzonym ( nieograniczony krąg odbiorców).  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas 

organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu. 

7. Ma Pan/Pani prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 

- sprostowania nieprawidłowych danych; 

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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). 
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Załącznik nr 2 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

  

W związku z organizacją uroczystości szkolnych, a także ich promowaniem, wyrażam zgodę na 

rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie 

wizerunku mojego dziecka w publikacjach na:  

* 

☐ stronie internetowej,  

☐ portalach społecznościowych tj. __________,  

☐ audycjach telewizyjnych,  

☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,  

☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej, 

☐ gablotach i na tablicach ściennych. 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i 

terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.  

…………………………………………... 

(data, podpis) 

 

*zaznaczyć właściwe 

  

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 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 (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chełmie, ul. Połaniecka 10, 22-

100 Chełm,  adres e-mail: sekretariat@sp8chelm.pl  ; nr tel.: 82 563 73 11 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

e - mail:inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyróżniania uczniów za osiągnięcia 

edukacyjne na uroczystościach szkolnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonanie zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych polegające na wyróżnianiu uczniów za 

osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych służy realizacji zadania w interesie 

publicznym tj. wspierania wychowawczej roli rodziny, prawa dzieci do wychowania oraz 

wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze emocjonalnej, intelektualnej i 

społecznej. 

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym 

dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba 

że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.  

Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora  

Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora, a także 

osobom uczestniczącym w uroczystościach szkolnych. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji, przebiegu oraz 

promowania uroczystości szkolnych, a następnie przetwarzane w dalszych celach archiwalnych tj. 

przez okres roku szkolnego.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania nieprawidłowych danych; 

c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 
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d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 


