
….............................. 

(miejscowość i data) 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

Ja, ................................................................................................
1
 wyrażam dobrowolną zgodę 

na nieodpłatne przetwarzanie, w szczególności poprzez utrwalanie, wykorzystanie 

i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka / mojego wizerunku
2
 utrwalonego podczas 

imprez i wydarzeń realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza 

Korczaka w Kwidzynie. 

 

Zgoda obejmuje łącznie nieograniczone w czasie, nieograniczone co do terytorium 

(w szczególności w Internecie - na stronie internetowej Administratora, kanale YouTube 

administratora, Fanpage na Facebooku), nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie przez 

administratora wizerunku oraz głosu w celu promocji działalności administratora.  

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o zasadach przyszłego przetwarzania danych 

oraz o przysługujących mi uprawnieniach. 

 

Imię i nazwisko osoby, której dotyczy zgoda: ………………………………………………. 

          ………………………………………………. 

 

 

………............................................... 

Podpis opiekuna prawnego / Pełnoletniej wychowanki 

                                                 
1
 Imię i nazwisko rodzica dziecka / Imię i nazwisko pełnoletniej wychowanki 

2
 Niepotrzebne skreślić 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 RODO: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i, Janusza Korczaka 

w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, ul. Moniuszki 5, tel.: +48 (055) 279-38-7, mow@mowkwidzyn.pl 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych Pani/Pana/Twoich należy skontaktować się 

z Administratorem lub wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony na wyżej wymienione dane 

kontaktowe z dopiskiem – „IOD”. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania informacji o organizowanych przez Administratora 

wydarzeniach. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do publikacji wizerunku.  

5. Przetwarzanie Pani/a/Twoich danych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może 

zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej 

wycofania.  

6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, w związku 

z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora. 

7. Ma Pan/i / Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych, przy czym realizacja każdego z praw będzie 

przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.  

8. Pani/a / Twoje dane będą przetwarzane do czasu ustania celów promocyjnych lub wycofania zgody. 

W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia. 

9. Pani/a / Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie prawa, a także 

osobom zainteresowanym wydarzeniami organizowanymi przez Administratora w związku z publikacją 

Pani/a / Twojego wizerunku.  

10. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym prawidłowe działanie serwisów internetowych, 

osobom, do których administrator kieruje swoje treści marketingowe, użytkownikom YouTube, a także 

spółce Google - właścicielowi YouTube. 

W związku z transferem danych do USA poprzez serwis YouTube, administrator informuje, że będzie 

to realizowane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO, w oparciu o standardowe klauzule umowne 

zatwierdzone przez Komisję Europejską. W celu skorzystania z praw przysługujących na mocy art. 15-22 

RODO, należy skorzystać z formularza udostępnionego w Polityce prywatności Google. 

Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 

Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych / Twoich danych zgodnie z artykułem 26 RODO 

w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie 

obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage 

Administratora. 

Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:  

posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony; zapewnienie realizacji 

praw osób, których dane dotyczą; zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób 

których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu; zapewnienie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych. 

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych: posiadanie podstawy prawnej 

do przetwarzania danych na potrzeby statystyk; zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie 

realizowanych przez Administratora celów przetwarzania. 

Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których 

dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach 

strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron. 

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. 

ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach). 

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na 

stronie: <https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum>. 

Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na  stronie: 

<https://www.facebook.com/privacy/explanation>. 

 

11. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie realizowane przez 

Administratora. 


