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WITAMY W NASZYM
PRZEDSZKOLU

1 egzemplarz dla rodziców
1 egzemplarz dla placówki

OŚWIADCZENIE O WRAŻENIU
ZGODY
na wykorzystanie obrazów osób, danych osobowych i prac osobistych
na stronie internetowej przedszkola
/ podmiotu
przedszkola
oraz w
wybranych publikacjach drukowanych
Obrazy osób w opisanym znaczeniu oznaczają zdjęcia, materiały graficzne, rysunki i zapisy wideo, na których
można rozpoznać osobę dziecka.
W konkretnych przypadkach chcielibyśmy udostępnić szerszej publiczności informacje o wydarzeniach z życia
przedszkola. Dlatego od czasu do czasu pragniemy, w szczególności w ramach pracy pedagogicznej lub
imprez przedszkolnych, opublikować powstałe prace i zdjęcia.
Zezwolenie zgody ma charakter dobrowolny.
Nieudzielenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych konsekwencji.
Otrzymałem/otrzymaliśmy następujące informacje (z zakresu prawa o ochronie danych osobowych):
 Za przyznanie prawa do zdjęć nie przysługuje wynagrodzenie, a przyznane prawo obejmuje także możliwość obróbki zdjęć, jeśli
tego rodzaju obróbka nie zniekształca wizerunku osoby. Zgoda nie obejmuje zapisów dźwiękowych, nagrań wideo i filmowych.
 Zgoda nie obejmuje także dalszych publikacji drukowanych, przygotowanych wspólnie z przedszkolem i/lub podmiotem w skali
ponadregionalnej lub z udziałem kilku podmiotów. Aby móc wykorzystać wybrane pliki zdjęciowe na tego rodzaju cele, zgoda
może być uzyskana jedynie w związku z konkretnym wydarzeniem.
 Cofnięcie zgody jest niemożliwe, gdy doszło już do złożenia zamówienia druku.
 Niewycofanie zgody jest równoznaczne z jej udzieleniem na czas nieokreślony; oznacza to, że zgoda jest ważna także po
zakończeniu roku przedszkolnego, a także co do zasady (jeśli nie podano inaczej) – po wypisaniu dziecka z przedszkola.
 Zdjęcia mojego/naszego dziecka po opublikowaniu w internecie mogą być przesyłane i pobierane na całym świecie. Jednocześnie
dane te mogą być odnalezione za pomocą wyszukiwarek internetowych. Dlatego nie da się wykluczyć, że inne osoby lub firmy
połączą je z innymi danymi osobowymi dostępnymi w internecie i utworzą w ten sposób profil osobowości, zmienią te dane lub
wykorzystają je do innych celów. Zgodę na publikację w internecie można w każdej chwili wycofać, kierując pismo do dyrekcji
przedszkola.
 Gazetki, a także inne niżej wymienione publikacje drukowane, można też ewentualnie przeglądać w internecie i pobrać na
komputer. Dostęp do danych i zdjęć opublikowanych w internecie jest możliwy na całym świecie i informacje te mogą być
pobierane, gromadzone i łączone z innymi danymi przez każdą osobę. Usunięcie treści zamieszczonych w internecie jest bardzo
utrudnione.
 Jednocześnie obowiązuje zakaz publikowania i wykorzystywania zdjęć przedstawiających moje/nasze dziecko z innymi dziećmi.

Ein Kooperationsprojekt von:
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Ja/my
imię

nazwisko

nazwisko

imię

ulica i numer domu, kod poczt., miejscowość

wyrażam/wyrażamy zgodę na zamieszczenie zdjęć i prac mojego/naszego dziecka
imię

nazwisko

data urodzenia

w następujących publikacjach:
gazetka przedszkolna		
publikacje drukowane na zlecenie przedszkola/podmiotu/związku
prasa codzienna
sprawozdania roczne i gazetki członkowskie
internet (strona www przedszkola/podmiotu
strona przedszkola/podmiotu
na facebooku

Ja/my zgadzam/zgadzamy się na przekazanie rodzicom innych dzieci zdjęć w formie cyfrowej, na których
moje dziecko/nasze dzieci są sfotografowane z innymi dziećmi, jeśli zdjęcia te dokumentują dzień powszedni
w przedszkolu i były wcześniej wywieszone w placówce. Nie zważając na powyższe, w czasie wywieszenia
zdjęć mogę/możemy wyrazić wobec dyrekcji przedszkola brak zgody na przekazanie wywieszonych zdjęć z
wizerunkiem mojego/naszego dziecka.
tak

nie

Niniejszym wyrażam/wyrażamy zgodę na wykonywanie zdjęć osobowych, w szczególności zaś zdjęć grupowych i pojedynczych, przez fotografów upoważnionych przez władze przedszkola lub przez przedstawicieli
rodziców w przedszkolu.
tak

nie

Ponadto zostałem poinformowany/zostaliśmy poinformowani, że publikowanie przeze mnie/przez nas zdjęć
innych osób bez ich zgody może pociągnąć za sobą roszczenia o odszkodowanie. W szczególności zaś niedozwolone jest publikowanie zdjęć w internecie.

Miejscowość, data

Podpis rodziców lub opiekunów

Podstawa prawna: Publikacja jest co do zasady dozwolona tylko po uprzednim uzyskaniu zgody od osoby przedstawionej na fotografii, § 22 Ustawy o prawach autorskich do dzieł sztuki wizualnej i fotografii (KunstUrhG).

