
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANHYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  DZIECKA W WIEKU DO LAT 16 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………….…………………………………………………………………, sprawując władzę rodzicielską/będąc 

opiekunem prawnym  ucznia ………………..……………..…………..………… uczęszczającego  w roku szkolnym 2022/2023 do klasy 

………………..…………….……… w szkole ………………………………………………………………………………………………………………... (nazwa i 

numer) w Gminie Strzegom niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzania jego danych osobowych w postaci wizerunku 

przez ENERIS Surowce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 232 A, 25-563 Kielce  

w celu organizacji konkursu fotograficznego („Wydarzenie”). 

 

Zgoda obejmuje wykorzystanie przez Spółkę lub przez inne osoby świadczące usługi w imieniu i na rzecz Spółki wizerunku 

dziecka, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku 

wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami 

innych osób utrwalonymi w ramach Wydarzenia.  

1. Wizerunek rozpowszechniany może być w: a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach 

internetowych; b) prasie; c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; d) materiałach wewnętrznych Spółki. 

2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani 

innych praw. 

3. Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam dobrowolnie i nieodpłatnie. 

 

 
 

……………………………………………………………. 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 
 

 

Klauzula informacyjna RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest ENERIS Surowce S.A. z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 232 A, 25-563 Kielce (dalej 

„ADO”); 

2.  Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób: 

✓ listownie na adres: IOD GRUPA ENERIS, ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”, 
✓ przez e-mail: iod@eneris.pl; 

3. Dane osobowe w postaci wizerunku dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (udzielona zgoda);  

4. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz dziecka w postaci imienia i nazwiska będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 

1 lit f RODO (uzasadniony interes administratora, którym jest organizacja Wydarzenia); 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu zakończenia Wydarzenia; 

6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez ADO mogą być: 

✓ inne spółki z GRUPY ENERIS zgodnie z listą podmiotów wymienionych na stronie: https://eneris.pl/o-nas/spolki;  
✓ podmioty trzecie w związku z wykonywaniem np.:  usług wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, doradztwa prawnego, przy czym 

takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z 
poleceniami ADO;  

✓ organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa; 
7. Dane osobowe będą chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO; 

9. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem działań, które podjęto na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w RODO; 

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

Wyrażenie zgody i podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody i podania danych osobowych uniemożliwia udział ucznia 
w Wydarzeniu. 

mailto:iod@eneris.pl
https://eneris.pl/o-nas/spolki

