
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr … .2017
Dyrektora ZSS im. W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach 
z dnia 16 października 2017r.

PROCEDURA UMIESZCZANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI NA STRONY
WITRYNY INTERNETOWEJ I DO MEDIÓW

w Zespole Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne
w Czerwionce-Leszczynach

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny – tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. 
zm.,

2. Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jedn. Dz. U. z 
2017 r., poz. 880 z późn. zm.,

3. Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 
922,

4. Ustawa z dn. 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 
682.

1. Przedmiot procedury: 
przedmiotem procedury jest uregulowanie sposobu przekazywania tekstów  oraz przestrzeganie 
ochrony danych osobowych uczniów w informacjach umieszczanych na stronie internetowej            
i facebooku Szkoły oraz przekazywanych na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Rybniku
i do mediów.

2. Przez dane osobowe ucznia rozumie się: imię i nazwisko, opis osiągnięć, wyróżnień, relacje         
z udziału w uroczystościach, konkursach, turniejach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych, 
zawodach sportowych organizowanych w Szkole i poza nią, a także zdjęcia z wizerunkiem ucznia.

3. Do przestrzegania procedury zobowiązani są:
nauczyciele zatrudnieni w Szkole, administrator strony internetowej, administrator facebooka, 
osoby wyznaczone do współpracy z mediami.

4. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu 
Szkoły zgód rodziców/prawnych opiekunów na publikację wizerunku ucznia oraz listy uczniów, 



których rodzice (opiekunowie prawni) nie wyrażają zgody na zamieszczanie danych 
osobowych/wizerunku dziecka. Na tej podstawie administrator strony i administrator facebooka 
oraz osoby wyznaczone do współpracy z mediami nie umieszczają imienia i nazwiska oraz zdjęcia 
ucznia w informacjach dotyczących osiągnięć, wyróżnień, udziału w zawodach i konkursach oraz 
nie są one przesyłane na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Rybniku, ani do mediów.

5. Wykaz uczniów, których dane osobowe nie mogą pojawić się na w/w stronach internetowych 
oraz facebooku i w mediach znajduje się w sekretariacie Szkoły. W ciągu roku szkolnego lista jest 
na bieżąco aktualizowana przez wychowawców klas, którzy niezwłocznie przekazują stosowną 
informację do sekretariatu.

6. Organizatorzy konkursów, imprez i uroczystości szkolnych obowiązani są do zapoznania się z 
listą nazwisk uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) nie wyrażają zgody na publikowanie 
danych swoich dzieci, a następnie do nieujawniania ich wizerunku oraz danych osobowych w 
materiałach przekazywanych do mediów, na stronę internetową i facebooka  Szkoły oraz na stronę 
Starostwa Powiatowego w Rybniku.

7. Dostęp do listy uczniów, których danych osobowych zgodnie z wolą rodziców (opiekunów 
prawnych) nie wolno publikować, posiada sekretariat Szkoły, administrator strony internetowej, 
administrator faceboooka, osoby wyznaczone do współpracy z mediami, wychowawcy i do wglądu 
nauczyciele wymienieni w punkcie 6.

8. Sposób przekazywania informacji na strony witryny internetowej i facebooka Szkoły oraz 
stronę internetową Starostwa Powiatowego w Rybniku i do mediów:
1) Nauczyciel chcący umieścić informację,  ma obowiązek sprawdzenia, czy dane osobowe tych 
uczniów mogą być zamieszczone w sieci/mediach. Następnie nauczyciel przekazuje materiał do 
administratora szkolnej strony internetowej/ facebooka, osób wyznaczonych do kontaktów               
z mediami (do zdjęć powinny być dołączone imiona i nazwiska uczniów); 

2) Za ostateczną weryfikację materiałów przekazywanych na stronę internetową Starostwa 
Powiatowego w Rybniku i do mediów odpowiadają wyznaczone przez dyrektora osoby do 
współpracy z mediami;
3) Administrator umieszcza informację na stronie internetowej/facebooku Szkoły i odpowiada za 
ostateczną ich weryfikację;
4) Administrator ma prawo redagowania tekstu pod wymogi strony internetowej/facebooka;
5) Za bieżące dostarczanie informacji tekstowych oraz zdjęć prezentujących imprezy i wydarzenia 
oraz osiągnięcia uczniów i nauczycieli istotne z punktu widzenia promocji Szkoły odpowiedzialni 
są nauczyciele organizujący daną uroczystość czy konkurs.



Załącznik nr 1. Zgoda na publikację wizerunku/danych osobowych ucznia 

Zgoda na publikację wizerunku/danych osobowych

Wyrażam  zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację przez Zespół Szkół Specjalnych im.
Weroniki  Sherborne  w  Czerwionce-Leszczynach  zdjęć  oraz  informacji  o  osiągnięciach
mojego-dziecka
                                                                                                                                                                          
                                                                                                    /imię nazwisko dziecka, klasa/

ucznia Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach na
stronie internetowej  i  facebooku Szkoły,  stronie internetowej  Starostwa Powiatowego w
Rybniku oraz w mediach (w szczególności: prasa, Internet, radio, TV) w celu informowania
o sukcesach szkolnych, sportowych i artystycznych oraz promocji Szkoły. 

Informujemy że:

1. Administratorem  przetwarzanych  danych  jest  Zespół  Szkół  Specjalnych  im.
W.  Sherborne  w  Czerwionce  –Leszczynach,  ul  Przedszkolna  1,  44  –  238  Czerwionka
Leszczyny.

2. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Miejscowość, data                                                                                                                          

/czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna/

* właściwe podkreślić



Załącznik nr 2 Wzór zgody do konkursu, uroczystości, imprezy szkolnej

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka

          ……………………………………………………
            nazwa konkursu/imprezy, uroczystości

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  wyrażam zgodę  na  opublikowanie  na  stronie  internetowej  i  facebooku
Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach, stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku oraz w mediach (w szczególności: prasa,
Internet, radio, TV) imienia i nazwiska dziecka, nazwy szkoły do której uczęszcza, zdjęć z
……………………………………… oraz informacji o osiągnięciach mojego dziecka

                                                                                                                                                                          
                                                                                                    /imię nazwisko dziecka, klasa/

                                                                                                                                                                        
                                                                                                    /nazwa szkoły/

Informujemy że:

1. Administratorem  przetwarzanych  danych  jest  Zespół  Szkół  Specjalnych  im.  W.
Sherborne                                w Czerwionce –Leszczynach, ul Przedszkolna 1, 44 – 238
Czerwionka Leszczyny.

2. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Miejscowość, data                                                                                                                 
                                                                                 

/czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna/



Załącznik nr 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczniów i ich rodziców

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych   z dnia 29 sierpnia 1997
roku  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  2016,  poz.  922)  wyrażam  zgodę  na  gromadzenie  i
przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu realizacji działalności
dydaktyczno  –  wychowawczo  –  opiekuńczej  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Edukacji  Narodowej  z  dnia  29 sierpnia  2014 r.  w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014, poz. 1170) i
rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  13  sierpnia  2015r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  przechodzenia  ucznia  ze  szkoły  publicznej  lub  szkoły
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego
typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r., poz. 1248).

 

Informujemy że:

1. Administratorem  przetwarzanych  danych  jest  Zespół  Szkół  Specjalnych  im.  W.
Sherborne  w  Czerwionce  –Leszczynach,  ul.  Przedszkolna  1,  44  –  238  Czerwionka
Leszczyny.

2. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

Miejscowość, data                                                                                                                    
/czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna/



Załącznik nr 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku 
pracownika Szkoły

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  i publikację wizerunku pracownika

Wyrażam  zgodę  na  gromadzenie  i  przetwarzanie  moich  danych  osobowych,
wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem na stronie internetowej i facebooku Szkoły,
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku oraz w mediach (w szczególności:
prasa, Internet, radio, TV) w celu informowania o działalności szkoły oraz jej promocji, bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

Informujemy że:

1. Administratorem  przetwarzanych  danych  jest  Zespół  Szkół  Specjalnych  im.  W.
Sherborne w Czerwionce –Leszczynach, ul Przedszkolna 1, 44 – 238 Czerwionka
Leszczyny.

2. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

/data i czytelny podpis/



Załącznik nr 5. Zgoda na publikację wizerunku/danych osobowych ucznia dorosłego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  i publikację wizerunku

Wyrażam  zgodę  na  gromadzenie  i  przetwarzanie  moich  danych  osobowych,
wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem  na stronie internetowej i facebooku Szkoły,
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku oraz w mediach (w szczególności:
prasa, Internet, radio, TV) w celu informowania  o moich sukcesach szkolnych, sportowych
i artystycznych oraz promocji Szkoły, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że
zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 

Informujemy że:

1. Administratorem  przetwarzanych  danych  jest  Zespół  Szkół  Specjalnych  im.  W.
Sherborne  w  Czerwionce  –Leszczynach,  ul  Przedszkolna  1,  44  –  238  Czerwionka
Leszczyny.

2. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

…………………………………………..
data i czytelny podpis/
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