
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, a w szczególności utrwalenie, umieszczanie i rozpowszechnianie 
przez Administratora – Gminę Bochnia z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia 
działającą za pośrednictwem Realizatora Projektu - Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 
w Bochni z siedzibą w Łapczycy, Łapczyca 334, 32-744 Łapczyca zdjęć i materiałów audiowizualnych 
zawierających wizerunek mojego dziecka: 

................................................................................................................................  (imię i nazwisko ucznia)

na polach eksploatacji obejmujących:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową,
2) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznych,
3) rozpowszechnianie wizerunku – wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 
poprzez systemy informatyczne (na stronie www, w social mediach na profilach administrowanych 
przez Administratora oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w 
Łapczycy, itp.)

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko 
i wyłącznie w celu promocji i udokumentowania Projektu pn. „Grant 3. Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.” i dla potrzeb funkcjonowania Administratora.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 Administratorem danych osobowych (wizerunku) jest Gmina Bochnia reprezentowana przez Wójta Gminy 
Bochnia. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem 
Urzędu Gminy: ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia lub poprzez e-mail: ug@bochnia-gmina.pl.

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem 
siedziby Administratora lub pisząc pod adres e-mail: iod@iods.pl. 

 Dane będą przetwarzane w celu promocji i udokumentowania Projektu pn. „Grant 3. Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.” i dla potrzeb funkcjonowania Administratora, na podstawie 
wyrażonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa oraz osoby odwiedzające strony internetowe i media społecznościowe Gminy 
Bochnia oraz Gminnego Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy. 

 Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez 
Administratora, w tym Realizatorowi Projektu – Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli – przy czym 
takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem. 

 Dane osobowe mogą być przechowywane do momentu wycofania wyrażonej zgody na ich przetwarzanie. 
 W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich 

danych osobowych, otrzymania kopii danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia 
danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie udzielonej nam zgody – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa 
wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na udział w Projekcie. 
 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione 

jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO. 
 Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, 

w tym w formie profilowania. 
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być 

przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm 
mających siedziby lub oddziały poza UE.

.............................................................................................
(miejscowość, data, podpis)


