
Глівіце, на ………………………. 

 

ЗГОДА НА ВИКОРИСТАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ ДИТИНИ 

 

Заявляю, що даю згоду на використання фото- та кіноматеріалів із зображенням моєї 

дитини – учня Шкільно-дитячого садка № 16 м. Глівіце 

Прізвище та ім'я дитини ………………………………………… 

Клас……… 

Навчальний рік ……… .. 

 на сайті школи. 

 у соціальних мережах (facebook, instagram) 

Згода поширюється на публікацію зображення, зареєстрованого під час шкільних 

заходів та заходів, а також під час участі в програмах, проектах, роботах, конкурсах та 

інших заходах, організованих командою школи-дитячого садка в навчальному році, до 

якого залишилася творчість. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИС 

1. Адміністратором оброблених персональних даних є: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 

16 у Глівіце, вул. Сікорника 1 в особі директора закладу. 

2. Підставою для обробки персональних даних є: 

3. ст. 6 сек. 1 л. a) Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 

квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про 

вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / ЕК 

4. Надані персональні дані оброблятимуться на основі цієї згоди протягом усього 

періоду шкільного навчання або до моменту відкликання цієї згоди. 

5. Дані будуть оброблені в області іміджу з метою реалізації інформаційно-

промоційних заходів закладу. 

6. Майте на увазі, що ви маєте право: 

• Доступ до ваших даних. 

• Виправлення даних. 

• Обмеження щодо обробки 

• Портативність даних 



• Видалення даних, які обробляються на підставі згоди. 

7. Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу - Президента Управління 

захисту персональних даних. 

8. Персональні дані не будуть доступні, за винятком осіб, уповноважених відповідно до 

закону. 

9. Надання даних є договірним зобов’язанням. Відсутність згоди призведе до 

нерозміщення фотографій дитини 

на сайті школи або в соціальних мережах. 

10. Надані персональні дані не використовуються для автоматизованого прийняття 

рішень, у тому числі для профілювання. 

11. Крім того, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу - Президента 

Управління захисту персональних даних. 

12. Дані не будуть передані за межі Європейської економічної зони або міжнародних 

організацій, за винятком даних, розміщених на сайтах соціальних мереж, сервери яких 

можуть бути розташовані за межами Європейської економічної зони. 

13. Зв’яжіться з уповноваженим із захисту даних у закладі: Paweł Gabriel 

iodzsp16@rodoplatforma.pl 

………. ……………………, ……… .. …………………………………… 

дата та розбірливий підпис одного з батьків (законного опікуна) 

 


