
 

                                                                                                   ………………………………………….   
                      (miejscowość i data) 

 
…………………………………………………….  
  (imię i nazwisko rodzica/ prawnego  opiekuna) 
 
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka  
 

……………………………………………………………………………………………………… 
( imię/imiona  i nazwisko dziecka ) 

 
podczas I Śląsko-Opolskiego Festiwalu Akordeonowych Zespołów Kameralnych, organizowanego przez         
Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Stanisława Moniuszki, mieszczącą się przy ul. Ogrodowej 7 oraz               
wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć: 
 

 (proszę zaznaczyć przy  wybranym  polu  krzyżyk [X]-  brak oznaczenia pola 
[  ] TAK lub [  ] NIE jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia zgody) 
 

[    ] TAK           [     ] NIE  -  na stronie internetowej Szkoły 
 
[    ] TAK           [     ] NIE – na portalu społecznościowym Facebook (Fanpage Szkoły) 
 
[    ] TAK           [     ] NIE – w lokalnych mediach 

 
 

………………………….                                                  ……………………………………………………………. 
         (data)                                                                             (czytelny podpis rodzica  lub prawnego opiekuna)  

 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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. Informuję, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki, 
mieszczącej się przy ul. Ogrodowej 7 w Raciborzu zwane dalej Państwową Szkołą Muzyczną I st. im. 
Stanisława Moniuszki; 

2. Dane osobowe Pani /Pana  dziecka  przetwarzane będą w celu przeprowadzenia I Śląsko-Opolskiego 
Festiwalu Akordeonowych Zespołów Kameralnych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Stanisława 
Moniuszki oraz w celu promocji Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława i nie będą 
udostępniane innym odbiorcom; 

3. Posiada Pani/Panu prawo do żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych 
osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

4. Podanie Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki danych osobowych jest 
dobrowolne. 

5. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania. 
6. Przysługuje Pani/Panu możliwość skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 
7. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest 

Elżbieta Borgosz  (kontakt do inspektora:  biuro@bhpjanicki.pl  Tel. 881-720-700 ). 
 

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

         (data)                                                                             (czytelny podpis rodzica  lub prawnego opiekuna)  
 

mailto:biuro@bhpjanicki.pl

