
  

VIII Liceum Ogólnokształcące  

  im. Władysława IV 
   ul. Jagiellońska 38, 03-719 Warszawa  

 

 

–  właściwe zaznaczyć krzyżykiem 

     
 

………………………………………….……..…….….......... 

Nazwisko i imię 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie w zakresie mojego 

wizerunku w postaci nagrań oraz zdjęć w celu publikacji tego wizerunku: 

na stronie internetowej VIII LO www.wladyslaw.edu.pl  

na profilu VIII LO  na portalu Facebook, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/VIII-LO-im-

Władysława-IV-1674407635930781/ 

na tablicach pamiątkowych i okolicznościowych w siedzibie VIII LO,  

w spocie i innych materiałach reklamowych VIII LO, 

w monografii poświęconej historii VIII LO. 

 

 
Warszawa, dn. …………………       ............................................................................. 

                                                   podpis 

 

Na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego 

wizerunku w celu publikacji: 

na stronie internetowej VIII LO www.wladyslaw.edu.pl  

na profilu VIII LO na portalu Facebook, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/VIII-LO-im-

Władysława-IV-1674407635930781/ 

na tablicach pamiątkowych i okolicznościowych w siedzibie VIII LO,  

w spocie i innych materiałach reklamowych VIII LO, 

w monografii poświęconej historii VIII LO. 

 

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV może wykorzystywać mój wizerunek do czasu odwołania przeze mnie 

tej zgody. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać w formie pisemnej, ale nie 

wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie 

zgody będzie jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego wykorzystywania mojego wizerunku w postaci nagrań 

oraz zdjęć w celu publikacji. 
 

Warszawa, dn. …………………       ............................................................................ 

                                                   podpis 

 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zwanym dalej RODO, informujemy, że: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie reprezentowane 

przez Dyrektora. 

 

Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem  

e-mail: wdlubak@serwkom.pl 

 

Pełna broszura informacyjna dostępna jest pod adresem www.wladyslaw.edu.pl 

 


