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Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka na zdjęciach, materiałach filmowych oraz 
publikacji tych materiałów w szkole [Grunnskóli] 

Imię i nazwisko________________________________nr ewidencyjny_________________________, 

opiekun prawny dziecka 

Imię i nazwisko__________________________________nr ewidencyjny_______________________, 

Od czasu do czasu robimy zdjęcia i kręcimy materiały filmowe przedstawiające dzieci w szkole. 
Materiały te zapewniają rodzicom* i dzieciom wgląd w przebieg zajęć i zabaw w szkole, jak również  
pozwalają uwiecznić zabawne momenty. Materiały są zachowywane w naszym banku zdjęć. Regularnie 
publikujemy je na naszej stronie. Jeżeli zdjęcia robione są w innym celu, będziemy ubiegać się o 
specjalne zezwolenie.  

Zgodnie z ustawą nr 90/2018 o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych konieczne jest uzyskanie 
zgody rodziców przed publikacją wizerunku dziecka. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na 
poniżsez pytania, podpisanie dokumentu i zwrócenie go do naszych rąk. 

1. Wyrażam zgodę na robienie zdjęć i materiałów filmowych z wizerunkiem dziecka  

     podczas zajęć codziennych w szkole       ☐ Tak  ☐ Nie 

2. Wyrażam zgodę na publikację materiałów przedstawiających wizerunek dziecka  

      na  stronie szkoły         ☐ Tak ☐ Nie 

Warunki fotografowanie, nagrywania filmów oraz publikacji materiałów: 

1. Ponosimy odpowiedzialność za przetwarzanie obrazów i będziemy przestrzegać 

obowiązującej ustawy nr 90/2018 o ochronie danych osobowych i przetwarzaniu danych 

osobowych. 

2. Nie użyjemy materiałów z wizerunkiem dziecka, gdy zakończy edukację w naszej  szkole. Po 

ukończeniu edukacji szkolnej materiał zostanie przekazany do Archiwum Miejskiego w celu 

jego zachowania zgodnie z ustawą nr 77/2014 o publicznych archiwach. 

3. Nie ujawnimy imienia ani nazwiska, ani innych informacji o osobach, które pojawiają się w 

materiale, publikując materiały w mediach społecznościowych, stronie internetowej czy 

materiałach promocyjnych, które udostępniamy, z wyjątkiem szczególnych okoliczności. Na 

przykład możemy zawrzeć informację o imieniu dziecka na zdjęciu, jeśli dziecko wygrało 

nagrodę specjalną. 

4. Nasz personel nie ma pozwolenia na robienie zdjęć lub filmowanie dzieci prywatnymi 

urządzeniami. 

5. Wszystkie zdjęcia, materiały filmowe i publikowane zdjęcia  będą traktowane z ostrożnością, 

starannością  i zachowaniem moralności.  Dzieci nigdy nie będą pokazywane w prowokacyjny, 

lub nieodpowiedni sposób, np. tak, że są zaniedbane, w kłopotliwych okolicznościach lub bez  

ubrania.  

6. Możesz w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie dotyczy zdjęć i materiałów 

filmowych, które zostały zrobione do czasu cofnięcia zgody. Jeśli zgoda nie została odwołana, 
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jest ona ważne, do czasu kiedy dziecko jest zarejestrowane w szkole. Możesz anulować lub 

zmodyfikować zgodę, wypełniając ponownie ten formularz.  

7. Czasami odwiedza nas prasa i telewizja z powodu różnych okazji, robią wtedy zdjęcia oraz 
materiały filmowe. Takie wizyty zawsze wymagają zgody dyrekcji, a my będziemy się ubiegać 
o specjalną zgodę od rodziców, jeśli z wizytą wiązać się będzie publikacja w mediach materiału 
z udziałem dzieci.  

8. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać materiał filmowy z udziałem dzieci w publikowanych 
materiałach promocyjnych, biuletynach i szkolnym programie nauczania, będziemy się ubiegać 
o specjalną zgodę rodziców.  

9. Zdjęcia grupowe będą robione i publikowane, jedynie po otrzymaniu zgody rodziców. 
 

Informacje udzielone w tym formularzu będą przechowywane w bezpiecznym miejscu i nie będą 

wykorzystane w żadnym innym celu, jedynie jako potwierdzenie udzielonej zgody.  

 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z zawartościę tego formularza i wyrażam zgodę na robienie 

zdjęć i materiałów filmowych mojemu dziecku zgodnie z zasadami wymienionymi powyżej.  

Reykjavik, ..................................  

________________________________________ 

______________________________________ 

Podpis rodziców 

 

 

 


