
 
Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

– dla opiekunów prawnych dzieci/podopiecznych korzystających z nauki zdalnej: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” (dalej: 
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować 
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem 
mailowym: iod@rodzinnawarszawa.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

4. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego odbywa się w związku z 
korzystaniem z nauki zdalnej  organizowanej przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” oraz 
w celu: 
a) nieodpłatnego wykorzystania, utrwalania, zwielokrotniania, obróbki, powielania, rozpowszechniania 

i publikowania wykonanych zdjęć, filmów oraz nagrań dźwiękowych z wizerunkiem, za 
pośrednictwem dowolnej techniki i metody, w tym w szczególności umieszczenie zdjęć, filmów i 
nagrań, w prasie, na stronach internetowych i mediach społecznościowych Administratora 
(Facebook), w broszurach, kalendarzach, ulotkach, plakatach, banerach, gazetkach a także w celu  
wywieszania  zdjęć w placówce Administratora - art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą 
przechowywane do czasu wycofania zgody; 

b) uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b, c, e RODO – dane 
osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres 
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze 
względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych bądź historycznych lub 
cele statystyczne, 

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją umowy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – 
dane będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia korzystania z usług Administratora. 

5. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się w celu: 
a) uczestnictwa dziecka/podopiecznego w zajęciach organizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 

lit. b, c, e RODO – dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po 
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań 
naukowych bądź historycznych lub cele statystyczne, 

b) nawiązania kontaktu związanego z uczestnictwem Pani/Pana dziecka/podopiecznego w zajęciach – 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dane będą przechowywane przez okres korzystania z usług Administratora, 

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją umowy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – 
dane będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia korzystania z usług Administratora. 

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,  

w tym w szczególności do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa, Facebook’a oraz innym podmiotom 
na podstawie umów powierzenia, w tym m.in. do dostawców usług informatycznych, w szczególności 
……………………………………………………..….. (nazwa dostawcy aplikacji / platformy, na której będą lekcje 
zdalne). 

9. Posiada Pan/Pani prawo do:  
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;  
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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10. Podanie danych osobowych jest wymogiem do skorzystania z usług Administratora. Zgoda na 

przetwarzanie i publikację wizerunku jest dobrowolna. 
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Ja…………………………….., działając w imieniu mojego dziecka/podopiecznego* ………………………….wyrażam zgodę 
na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie, rozpowszechnianie i 
publikowanie wykonanych zdjęć, filmów oraz nagrań dźwiękowych z jego/jej wizerunkiem, za pośrednictwem 
dowolnej techniki i metody: 

 w celach promowania i informowania o działaniach Administratora i Miasta Stołecznego Warszawy, w 
szczególności na stronach internetowych, w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube), w prasie, w 
broszurach, kalendarzach, ulotkach, plakatach, banerach, gazetkach, na festiwalach, wystawach, konkursach a 
także w siedzibie i placówkach Administratora; 

 w celach edukacyjno-wychowawczych w działaniach prowadzonych przez Administratora, w szczególności w 
opracowywanych i publikowanych materiałach, organizowanych zajęciach, warsztatach, konkursach, 
festiwalach, wystawach. 
 
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie i obejmuje wizerunek utrwalony w związku z 
udziałem w zajęciach organizowanych przez Administratora. 
Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego 
wykorzystania wykonanych zdjęć i filmów z wizerunkiem, także w przypadku wykorzystywania ich w celu 
łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, z zastrzeżeniem, że działania te służyć będą 
jedynie wyżej wymienionym celom a wizerunek nie będzie wykorzystywany w formach obraźliwych lub 
powszechnie uznanych za nieetyczne i niemoralne. 
 
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani 
innych praw. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym danych moich i mojego 
dziecka/podopiecznego. 
 
 
 
                           ………………………………                   …………………………………… 

/Miejscowość, data/    /podpis opiekuna prawnego*/ 
 
 
*w przypadku małoletnich, którzy ukończyli 16 rok życia wyrażenia zgody na wizerunek udziela małoletni 
samodzielnie. 

  



 

Інформаційні зобов’язання у зв’язку з обробкою персональних даних – для законних 

опікунів дітей/учнів, які використовують дистанційне навчання: 

1. Адміністратором персональних даних є Центр підтримки сім'ї «Родинна Варшава» (далі: 
«АДМІНІСТРАТОР»), з його місцезнаходженням: Стара 4, 00-231 Варшава. З Адміністратором можна 
зв'язатися письмово, традиційною поштою на наступну адресу: Стара 4, 00-231 Варшава. 

2. Адміністратор призначив співробітника з питань захисту даних, з яким можна зв'язатися за адресою 
електронної пошти: iod@rodzinnawarszawa.pl. 

3. Обробка персональних даних здійснюється на підставі Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського 
Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою 
персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 
95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних), акон від 9 червня 2011 року «Про підтримку сім'ї та 
системи догляду за дітьми» та Закон від 12 березня 2022 року про надання допомоги громадянам 
України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави. 

4. Обробка персональних даних Вашої дитини/підопічного відбувається у зв'язку з використанням 
дистанційного навчання, організованого Центром підтримки сім'ї «Rodzinna Warszawa» та з метою: 
a) безоплатне використання, запис, відтворення, обробка, відтворення, поширення та публікація 

фотографій, відео та звукозаписів із зображенням, за допомогою будь-якої техніки та методу, у 
тому числі, зокрема розміщення фотографій, відео та записів, у пресі, на веб-сайтах Адміністратора 
та в соціальних мережах (Facebook), у брошурах, календарях, листівках, плакатах, банерах, 
листівках, а також з метою відображення фотографій на об'єкті Адміністратора - стаття 6(1)(a) GDPR 
- дані зберігатимуться до відкликання згоди;  

b) участь у заняттях, організованих Адміністратором – стаття 6(1)(b), (c), (e) GDPR – персональні дані 
зберігатимуться протягом періоду, необхідного для досягнення мети, а після цього часу на період і 
в обсязі, що вимагається положеннями загально застосовного законодавства, зокрема через 
архівні цілі, що становлять суспільний інтерес, цілі наукових чи історичних досліджень або 
статистичні цілі, 

c) встановлення, розслідування або захист претензій, пов'язаний з виконанням договору - стаття 
6(1)(f) GDPR - дані будуть зберігатися протягом 3 років з моменту закінчення користування 
послугами Адміністратора. 

5. Обробка персональних ваших даних здійснюється з метою: 
a) участь дитини/менті в заняттях, організованих Адміністратором – стаття 6(1)(b), (c), (e) GDPR – 

персональні дані зберігатимуться протягом періоду, необхідного для досягнення мети, а після 
цього часу на період і в обсязі, передбаченому положеннями загального чинного законодавства, 
зокрема в зв'язку з архівними цілями в інтересах суспільства, цілями наукового чи історичного 
дослідження або статистичними цілями, 

b) встановлення контакту, пов'язаного з участю Вашої дитини / підопічного в класах - Стаття 6(1)(f) 
GDPR - дані будуть зберігатися за період користування послугами Адміністратора,ustalenia, 

c) дослідуючи або захищаючи претензії, пов'язані з виконанням договору - стаття 6(1)(f) GDPR - дані 
будуть зберігатися протягом 3 років з моменту закінчення користування послугами 
Адміністратора.  

6. Персональні дані не походять від третіх осіб. 
7. Адміністратор не має наміру передавати дані в третю країну або міжнародну організацію.  
8. Адміністратор передає персональні дані іншим суб'єктам, на підставі правових положень, в тому 

числі, зокрема, президенту столичного міста Варшава, Facebook та іншим суб'єктам на підставі 
договорів доручення, в тому числі m.in постачальникам ІТ-послуг, зокрема ............................................. 
(назва додатка/провайдера платформи, на якому будуть проходити дистанційні заняття). 

9. Ви маєте право:  
а) вимагати доступу до персональних даних, виправлення, видалення або обмеження обробки;  
b) заперечувати проти обробки, а також права на переносимість даних;  
c) відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки на підставі згоди до її 

відкликання;  
г) звернутися зі скаргою на дії Адміністратора до Президента Управління захисту персональних даних. 

10. Надання персональних даних є обов'язковою умовою користування послугами Адміністратора. Згода 
на обробку та публікацію зображення є добровільною. 

11. Адміністратор не передбачає автоматизованого прийняття рішень. 
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Я…………………………….., діючи від імені своєї дитини/підопічного* …………………………. Я згоден/на на 
безкоштовне використання, запис, відтворення, обробку, відтворення, розповсюдження та публікацію 
фото-, відео- та звукозаписів зі своїм зображенням, за допомогою будь-якої техніки та методу:  

  з метою популяризації та інформування про діяльність Адміністратора та столиці Варшави, зокрема на 
веб-сайтах, у соціальних мережах (Facebook, YouTube), у пресі, у брошурах, календарях, листівках, 
плакатах, банерах, листівках, фестивалях, виставках, конкурсах, а також у головному офісі та 
філіяхАдміністратора; 

 в освітніх та виховних цілях у діяльності, що здійснюється Адміністратором, зокрема в розроблених та 
опублікованих матеріалах, організованих заняттях, майстер-класах, конкурсах, фестивалях, виставках. 
 
Ця згода не обмежена в часі або території і включає зображення, зафіксоване у зв'язку з участю в 
заняттях, організованих Адміністратором. 
У той же час я відмовляюся від усіх прав, пов'язаних з контролем і схваленням кожного використання 
фотографій і відео, зроблених із зображенням, також у разі використання їх для їх об'єднання з іншими 
зображеннями за допомогою цифрових методів, за умови, що ці заходи будуть служити тільки 
вищезгаданим цілям і зображення не буде використовуватися в образливих формах або взагалі 
вважатися неетичними і аморальними. 
Я заявляю, що використання зображення відповідно до цієї згоди не порушує чиїхось особистих прав чи 
інших прав. 
Я заявляю, що ознайомився з інформаційним обов'язком щодо даних моєї та моєї дитини/підопічного. 
 
 
 

………………………………                   …………………………………… 
                /Місто, дата /         /Підпис юридичного опікуна */ 

 
 
* у випадку неповнолітніх, які досягли 16-річного віку, згоду на зображення дає сама неповнолітня особа. 

 

 


