
WARTE  ZAPOZNANIA  
 

ROBISZ ZDJĘCIA W PLACÓWCE BĘDĄC GOŚCIEM NA NASZYCH WYDARZENIACH ? 

PAMIĘTAJ O RODO I PRYWATNOŚCI  INNYCH OSÓB ! 

 Szanowni Państwo ! Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami i uczestniczycie w organizowanych przez 
nas imprezach okolicznościowych, gdzie widząc swoje dzieci i trud, jaki włożyły w przygotowanie 
występu indywidualnego lub grupowego napawa Was dumą i chęcią uwiecznienia tej chwili na przyszłe 
lata. To zrozumiałe, że rodzic chce mieć pamiątkę takiej chwili i korzysta z dobrodziejstwa nowych 
technologii zarówno w zakresie utrwalania, jak i przesyłania nagranego materiału. Biorąc pod uwagę 
fakt, że dyrektor placówki umożliwiając Państwu uczestnictwo w wydarzeniach nie ogranicza 
możliwości robienia zdjęć lub nagrywania sytuacji, w której następuje utrwalenie wizerunku nie tylko 
Waszego dziecka, ale również innych dzieci oraz wszystkich osób uczestniczących w wydarzeniu 
nakłada na dyrektora placówki będącego prawnie reprezentantem Administratora danych obowiązek 
zwrócenia uwagi na prawne ograniczenia Państwa czynności w zakresie utrwalanego w postaci 
materiału cyfrowego wydarzeń w placówce. 

 Należy pamiętać, że obowiązujące od 2018 r. przepisy RODO dotyczące przetwarzania danych 
osobowych( a takim jest wizerunek i inne informacje mogące wskazywać na niezaprzeczalną 
identyfikację osoby ) w sposób zdecydowany określają w ramach art. 2 ust.1 lit c) RODO materialny 
zakres stosowania, który dookreśla, że wszelkie przetwarzanie danych osobowych ( w tym utrwalanie, 
przesyłanie, montaż, przerabianie ) realizowane przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto 
osobistym lub domowym charakterze nie podlega stosowania przepisów RODO, lecz zmiana tego 
charakteru użycia nakłada na Państwa obowiązek posiadania zgody wyrażonej od uczestników 
utrwalanego wydarzenia oraz zgody na rozpowszechnianie wizerunku uczestników będącej wytyczną 
prawa autorskiego w art.81. Taką zgodę od wszystkich uczestników ma jedynie Administrator danych 
reprezentowany przez dyrektora placówki. 

 Pamiętajmy zatem, że Dyrektor placówki nie odpowiada za należyte stosowanie przytoczonej 
przesłanki RODO pozwalającej zaproszonym Gościom utrwalać wydarzenie z udziałem dzieci i innych 
uczestników . Uczestnictwo w wydarzeniu nie uprawnia Państwa do upowszechniania zdjęć i video 
materiału na prywatnych social mediach lub w innej formie dostępnej publicznie. Inne interpretowanie 
wywiązania się z obowiązku ochrony prywatności osób trzecich jest traktowane jako naruszenie i może 
stanowić podstawę dochodzenia swoich praw przez wszystkie osoby, które Państwo utrwalicie swoim 
telefonem lub kamerą.  

           Pamiętajmy ! Chrońmy naszą i innych prywatność !  

         Administrator danych  

           

 

 


