
ZAŁĄCZNIK nr 2

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU// ЗГОДА НА ВИКОРИСТАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystywanie 
i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka*// Я даю/не даю згоди* на безкоштовне використання 
й поширення зображення моєї дитини* 

…………………………………………………………………………………………….……
                                                     (imię i nazwisko dziecka// ім'я, прізвище дитини)

Wizerunek Uczestnika konkursu będzie utrwalony w różnego rodzaju formach 
elektronicznego przetwarzania (m.in. w postaci fotografii, strumieniowego przekazywania 
danych streaming i dokumentacji filmowej) przez Szkołę Podstawową Nr 26 im. Żołnierzy 
Armii Krajowej w Gdyni  z siedzibą na ul. Tatrzańskiej 40 
w Gdyni, w ramach organizacji, realizacji i promocji przeprowadzenia I Konkursu Piosenki 
Ukraińskiej dla uczniów z klas 3-8.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, jest nieograniczona ilościowo ani terytorialnie oraz udzielana na 
okres 2 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu konkursu. Przedmiotowa zgoda obejmuje 
wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronie Szkoły 
Podstawowej Nr 26 w Gdyni  z siedzibą w Gdyni oraz portalu społecznościowym Facebook 
(informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – portal obsługuje globalną 
infrastrukturę i przetwarza dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), jak i poza
nim – dodatkowe informacje są umieszczone na stronie: https://www.facebook.com/business/gdpr  )  .
Wizerunek dziecka będzie elektronicznie przetwarzany, kadrowany i komponowany, a także 
zestawiony z wizerunkiem innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 
natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogą być montowane, 
modyfikowane i dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia bez 
obowiązku akceptacji produktu końcowego. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji 
obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych.

* niepotrzebne skreślić (*зайве закреслити)

Зображення учасника конкурсу буде збережено в різних формах електронної обробки (наприклад,  у 
вигляді фотографії, потокової передачі даних чи відео) школою № 26 ім. Солдатів Армії Крайової в 
Ґдині з юридичною адресою вул. Tatrzańska 40, Ґдиня  у рамах організації, проведення та популяризації І
Конкурсу української пісні для учнів 3-8 класів.

Ця згода є безоплатною, необмежена кількісно і територіально та надається  на 2 роки, рахуючи від 
наступного року по закінченню конкурсу. Згода, про яку йде мова, стосується всіх форм публікації, 
зокрема поширення в Інтернеті, у т.ч. на сайті початкової школи № 26 у Ґдині із зареєстрованим офісом 
у Ґдині та соціальній мережі Facebook (інформуємо, що сервери Facebook знаходяться в Сполучених 
Штатах Америки, де діють інші нормативні акти у сфері захисту персональних даних - портал підтримує 
глобальну інфраструктуру та обробляє дані як у межах ЄЕЗ (Європейська економічна зона), так і за її 
межами - додаткова інформація доступна за адресою:  https  ://  www  .  facebook  .  com  /  business  /  gdpr  )  .
Зображення дитини може бути оброблене, кадроване та скомпоноване, а також поєднане із зображенням 
інших людей, воно може бути доповнене супровідним коментарем, натомість  відео- та звукозаписи за 
участю моєї дитини можуть бути відредаговані, змінені та додані на інші матеріали, створені для події  
без зобов’язання приймати кінцевий продукт.
Зображення не може бути використане у формі чи публікації, яка є образливою,  або іншим чином 
порушувати особисті права.

………..….....................................................................
(data i CZYTELNY podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
Uczestnika konkursu// (дата, прізвище, ім’я батьків/ законного 
представника учасника конкурсу)

https://www.facebook.com/business/gdpr
https://www.facebook.com/business/gdpr

