
Zgierz ____________________ 

 

Zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ______________________________________________ 

Imię i nazwisko dziecka-_______________________________________________                   

Na podstawie art.81 ust.1ustawy z4 kwietnia 1994 r.  oprawie autorskim iprawach pokrewnych  
(Dz.U.z 2021r.poz.1062), zezwalam na nieodpłatne utrwalanie  irozpowszechnianie  wizerunku  
mojego dziecka wpostaci  fotografii  wykonanej  wcelu określonym i zaznaczonym w tabeli. 
Oświadczam również, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku dziecka 
obejmujetakżewykorzystanie,utrwalanie,zwielokrotnienie,kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, 
opracowanie ipowielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium 
na potrzeby opublikowania wewskazanych celach.Oświadczam, że niniejsza zgoda do 
ww.celównastępuje bez ograniczeń czasowych iterytorialnych, wszczególności zgoda do ww.celów 
obejmuje także okres po zakończeniu pobytu dziecka w placówce.Przeniesienie niniejszego 
zezwolenia oraz wszelkichpraw znim związanych na osobę lub  podmiot  trzeci  nie  wymaga  mojej  
uprzedniej  zgody  na  taką  czynność  inastępuje nieodpłatnie. 

L.p.  

Cele 

 

Wyrażam 

zgodę 

 

Nie wyrażam 
zgody 

Podpisy 
rodziców/opiekunó

w prawnych 

 

1. 

 

 

prowadzenia kroniki Żłobka 

   

 

 

2. 

 

 

 

wydawania pamiątkowych zdjęć 
przygotowanych w różnej formie, 
wykonanych przez firmę zewnętrzną,  
zainteresowanym rodzicom (np. sesja 
jesienna, kalendarze na nowy roku, 
imienne  dyplomy dla dzieci 
odchodzących ze żłobka itp.) 

   

3. prowadzenia innych form edukacyjno 
– wychowawczych np. umieszczenie 
zdjęcia dziecka               w sali 
zabaw,wykonanie  pamiątkowych  
zdjęć dziecka podczas pobytu w 
żłobku w celu wydania rodzicom itp. 

 

   



4. umieszczania zdjęć na stronie 
internetowej żłobka  

   

5. 

 

 

 

wydawania rodzicom płyt 
pamiątkowych ze zdjęciami dziecka 
wykonanych podczas pobytu w 
placówce 

 

   

6. promowania działalności placówki  w 
prasie lokalnej oraz przez organ 
prowadzący. 

   

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przezMiejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu 
danych osobowych mojego dziecka wzakresiewizerunku,wcelach określonych wzezwoleniu.  
Oświadczam, żezostałem poinformowany/a, żeadministratorem danych osobowych jest Miejski 
Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu,apodanie wspomnianych danych jest dobrowolne, odbywa się 
na podstawie zezwoleniana wykorzystanie wizerunku oraz wykonywania praw przez administratora 
wzakresie informacyjnym imarketingowym. Poinformowano mnie oprawie wglądu do moich danych 
osobowych przetwarzanych przez administratora, oprawie do żądaniaich uzupełnienia, uaktualnienia, 
ograniczenia przetwarzania, atakże usunięcia. Przetwarzanie danych będzie odbywać przez okres nie 
dłuższy niż do osiągnięcia wymienionych wyżej celów. Zostałem/am również poinformowany/a o 
odbiorcach danych osobowych.  

Zostałem/am poinformowany/a  o prawie  do  wniesienia  skargi  do  właściwego  organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.  

 

Czytelny podpis składającego oświadczenie _______________________________________________ 

 

 


