
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 
ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie 

tel./fax (86) 2771 134; (86) 2771 135 
e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl 

www.zsoiz-ciechanowiec.pl 
 
 

 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych i wykorzystywaniu 

wizerunku  dla nauczycieli i uczniów pełnoletnich 

 
  

Oświadczam, że ja niżej podpisany: ………………………………………................................ 

uczęszczający do/uczący w szkole……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………       
                                                                                     (nazwa i adres szkoły)   

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych,  

które są niezbędne dla realizacji projektu ...……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 (podstawa prawna:  art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie  

danych osobowych;    tekst jednolity: Dz.U. z 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.).   

Wyrażam również zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez  ZSOiZ  

w  Ciechanowcu  dla działań  informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją wyżej 

wymienionego   projektu. 
 

Wyrażenie zgody jest jednoczesne z tym, iż fotografie, film lub nagrania wykonane podczas 

zajęć  i  spotkań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz 

wykorzystane w  materiałach promocyjnych. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń 

(istniejących i przyszłych),  tym również o wynagrodzenie względem ZSOiZ w Ciechanowcu, 

z tytułu wykorzystania mojego  wizerunku na potrzeby określone w oświadczeniu. 

 
  

 

 

 

…………………………………………………  
                      (podpis ucznia/ nauczyciela)  

 

 

 

 

  

…………………………………………………                                     …………………………………………                     
(telefon kontaktowy)                                                                                (miejsce i data)  
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Oświadczenie o przetwarzaniu danych i wykorzystywaniu 

wizerunku dla rodziców i uczniów niepełnoletnich 

 
  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział  mojej córki / mojego syna*  

 

……………………………………………………………………… ………………………..   
                                                              (imię i nazwisko uczennicy/ucznia*)   

 

……………..…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres szkoły) 

 oraz  wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie  jej/jego danych  

 

osobowych, które są niezbędne dla realizacji  projektu……………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 

 o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.).   

Wyrażam również zgodę na używanie i rozpowszechnianie jej/jego wizerunku przez ZSOiZ  

W Ciechanowcu  dla działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją wyżej  

wymienionego projektu.  

 

Wyrażenie zgody jest jednoczesne z tym, iż fotografie, film lub nagrania wykonane podczas 

zajęć i spotkań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane 

w materiałach promocyjnych. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących             

i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem ZSOiZ w Ciechanowcu, z tytułu 

wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby określone w oświadczeniu.   

 

 

 

……………………………………………                      ………………………………………. 
 (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka)                                                            (podpis ucznia)  

 

  

………………………………………….                       ………………………………………...     

(telefon kontaktowy)                                                                                                                       (miejsce i data) 

 

 

 

 

                                              ………………………………………….. 
                                                                    (pieczęć szkoły)          

*niepotrzebne skreślić                                                                      
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