
Згода на поширення образу дитини/неповнолітнього вихованця  

 

1. Я згоден / не згоден * на використання зображення (записано у вигляді фото та відео) 

моєї дитини ................................................ (ім'я та прізвище) разом із ім'ям та прізвищем 

(або класом) ................................................................... ...... (назва школи/закладу) у 

Плоцьку для запису занять, зустрічей та організованих свят і змагань, сприяння діяльності 

та досягнень у сфері освіти, культури чи спорту, закріплення та поширення позитивного 

іміджу школи/закладу. Часто ця практика є частиною мотиваційної та винагорода за 

виконання покладених на дітей завдань. Це також сприяє зміцненню самооцінка вашої 

дитини.  

2. Обсяг можливостей використання зображення моєї дитини вказано нижче таблиця: 

Дія:  ТАК* НІ* 

публікація на сайті школи/закладу   

публікація на дошці оголошень у школі/закладі   

публікація на офіційній фан-сторінці (акаунті) або каналі на порталах і 
соціальних мережах , наприклад Facebook, Instagram, YouTube тощо. 

  

розміщення в брошурах та рекламних листівках школи/закладу   

розміщення в літописах та пам'ятних альбомах школи/закладу   

публікація в газеті школи/закладу   

публікація в місцевій пресі / монографія тощо ...........   

* Будь ласка, поставте «X» відповідно до ваших побажань. 

3. Ця згода є безкоштовною. Більше того, я заявляю про вільну згоду закріплення та 

поширення іміджу моєї дитини також включає використання, запис, множення, 

копіювання, поширення, обробка, розробка та тиражування зображення будь-якою 

технікою чи способом через будь-який засіб для публікації для зазначених цілей. 

4. При цьому я заявляю, що мені відомо про добровільну згоду і можливість його 

відкликання в будь-який момент, що буде ефективним припинення використання 

зображення моєї дитини у вищезгаданому призначеннi. Вилучення згода не впливає на 

законність проведеної обробки на підставі цієї згоди до її відкликання. 5. Персональні 

дані також оброблятимуться до моменту відкликання згоди після завершення 

відвідування дитиною школи/закладу 

6. Я усвідомлюю, що маю право на доступ до своїх персональних даних дитини, отримати 

їх копії, а також виправити, обмежити та передати їх та вимагати їх видалення. Я також 

маю право заперечити, оскільки вони є умови ст. 21 Регламенту (ЄС) 2016/679 

Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у 

відношенні з обробкою персональних даних та щодо вільного переміщення таких даних 

даних та скасування Директиви 95/46 / EC (Journal of Laws UE. 2016. 119. 1). 

7. Я заявляю, що прочитав зміст інформаційного пункту.  

 

Плоцьк …......………………   …………………………………………………………………………… 
(підпис батьків/опікуна) 

* Перекреслити що непотрібно. 



Інформаційне застереження  

Виконання обов'язку, що випливає зі ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та 

Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист осіб щодо обробки персональні 

дані та про вільне переміщення таких даних, а також скасування Директиви 95/46 / WE 

(Journal of Laws UE. 2016. 119.1) - надалі іменований GDPR, повідомляємо, що: 

1. Адміністратором персональних даних є Молодіжний культурний центр зі своїм 

місцезнаходженням в Плоцку, вул. Тумська 9а, тел. 24 364 77 10., e-mail: 

sekretariat@mdk-plock.pl представлений директором 

2. Контактні дані спеціаліста із захисту даних: iod@zjoplock.pl, телефон: 24 367 89 34. 

3. Правова основа обробки персональних даних адміністратором в обсязі поширення 

образу дитини є ст. 6 сек. 1 літ. GDPR (згода, виражена батько/законний опікун) у зв'язку 

з жарт. 81 Закону від 4 лютого 1994 р. про закон авторське право та суміжні права (тобто 

Законодавчий журнал 2021 року, ст. 1062). 

4. Персональні дані обробляються з метою запису та поширення вжитого проведені 

виховні, доглядальні, виховні та організаційні заходи змагання/олімпіади, пропаганда 

діяльності та досягнень у галузі освіти, культури або спорту, а також закріплення та 

поширення позитивного іміджу школи/закладу. 

5. Надання згоди на поширення образу вашої дитини має характер добровільна. 

Відсутність такої згоди перешкодить поширенню образ вашої дитини. 

6. Одержувачами персональних даних будуть - залежно від обсягу використання 

зображення дитина - суб'єкти, уповноважені на це на підставі законодавчих положень 

або стосовно нього з необхідністю виконання покладеного на них юридичного обов'язку. 

Адміністратор може також передавати персональні дані суб'єктам, які переслідують цілі 

адміністратора на основі його розпорядження та укладені договори про доручення 

обробки персональних даних, наприклад, постачальники послуг ІКТ (хостинг, доставка 

або обслуговування систем IT), видавництва літератури та преси, постачальники 

бухгалтерських послуг, юридичні та консультативні. 

7. Фан-сторінка школи/ігрового майданчика адаптована до вимог в регламенті 

адміністратора порталу компанії або додатку. Надано інформацію щодо профілю бізнесу 

та діяльності, що випливає з його використання, є прямими адмініструється за 

допомогою адміністратора порталу або командного додатка. Ми керуємо Урядом 

виключно для того, щоб отримати необхідні відповіді для Уряду запитання, 

коментування дописів та спілкування з користувачами всередині нами доступні дії та 

потрясіння. Попередня особиста інформація спілкування з користувачами приймається 

лише з метою поділу відповіді, якщо це скінченно. Діяльність пов'язана з використанням 

службової особи Немає архівної фан-сторінки школи/ігрового майданчика надається 

адміністратором порталу або програмою ZUS. Ми маємо контролювати дані, надані 

кур'єрською компанією або постачальником послуг і як їх обробляти. Для інформації в 

цілому та події збір даних, включаючи пов'язані файли cookie тощо перетворення та 

використання зовнішніми постачальниками та послідовниками Відповідно до загальних 

умов захисту конфіденційності цих постачальників, переглянути інформацію про захист 

даних відповідного постачальника. 



8. Персональні дані можуть оброблятися до моменту відкликання згоди, а також після її 

завершення відвідування дитиною школи/закладу. У той же час збираються ваші 

персональні дані адміністратором порталу та/або соціальною програмою, тобто історія 

входів, історія діяльність у додатку підлягає збереженню на умовах, визначених 

положеннями відповідного постачальника. Дані обробляються на підставі законного 

інтересу розпорядник даних може оброблятися до тих пір, поки не буде подано 

заперечення або припинення його інтересу. 

9. Відразу повідомляємо, що ми не показуємо митні оформлення, розміщені за межами 

Європи економічної зони (EEA) та до міжнародних організацій. на порталах діяльності 

або додатків спільнот. Послуги можуть показувати дні, передані третім особам 

та міжнародні організації. 

10. Персональні дані не підлягають автоматизованому прийняттю рішень, в т.ч 

профілювання. за умови діяльності, що здійснюється на передбачених умовах в 

регламенті адміністратора порталу та/або соціального додатка. 

11. Ваші права у зв'язку з обробкою персональних даних: 

а) право доступу до ваших даних та отримання копії ваших даних, 

б) право на виправлення даних, 

в) право на видалення даних, 

г) право на обмеження обробки, 

д) право на передачу даних, 

е) право на заперечення. 

12. Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління захисту персональних даних (вул. 

Ставкі 2, 00-193 Варшава), якщо ви вважаєте, що дані обробляються не згідно із законом. 


