
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO OPIEKUNA 

PRAWNEGO W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH 

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Warzywna 19, danych osobowych mojego dziecka  

 

………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)  

w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, w tym 

umieszczania danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej Szkoły, na profilach 

internetowych Szkoły (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) 

oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Szkołę innym 

osobom. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym 

do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, w tym umieszczania moich danych 

osobowych na stronie internetowej Szkoły, na profilach internetowych Szkoły (np. Facebook), 

w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych 

i promocyjnych przekazywanych przez Szkołę innym osobom. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez danych osobowych w postaci wizerunku, 

uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego 

podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz uczestnictwa w programach, projektach, 

zawodach, konkursach organizowanych przez  Szkołę, w celu i zakresie niezbędnym do 

realizacji działań promocyjnych, w tym umieszczania wizerunku na stronie internetowej Szkoły, 

na profilach internetowych Szkoły(np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, 

w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Szkołę 

innym osobom. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  danych osobowych w postaci wizerunku, 

uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych,  zarejestrowanego 

podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz uczestnictwa w programach, projektach, 

zawodach, konkursach organizowanych przez  Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego  

w Poznaniu, ul. Warzywna 19, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań 

promocyjnych, w tym umieszczania wizerunku na stronie internetowej Szkoły, na profilach 

internetowych Szkoły (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) 

oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Szkołę innym 

osobom. 

 

*Podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a RODO  

 

 

       

 ………….………………….………………………………….. 

data i czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka 

 

 

 

 


