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PROCEDURA WYKONYWANIA ZDJĘĆ I NAGRAŃ VIDEO 

 

Wstęp – uzasadnienie  

Żyjemy w czasach, w których technologie cyfrowe bardzo rozpowszechniły używanie i tym samym 

nadużywanie możliwości fotografowania. Większość z Dzieci, które są w różnoraki sposób 

wykorzystywane są wykorzystywane przez osoby, które znają. Wzięliśmy to pod uwagę, jak również 

ryzyko tego, że Dziecko które może być zidentyfikowane przez osoby obce jako cel wykorzystania. W 

ocenie Szkoły ryzyko to jest na tyle małe, że zakładając, iż poprzez niniejszą procedurę wprowadzone 

zostają właściwe zasady postępowania przy wykonywaniu zdjęć czy nagrań (włączając w to ochronę 

danych osobowych i kontaktowych) praktykowanie wykonywania zdjęć czy nagrań Dzieci podczas 

różnego rodzaju wydarzeń szkolnych przez rodzinę i media powinno być dozwolone zgodnie z zapisami 

niniejszej procedury. Co więcej rozpowszechnione używanie telefonów komórkowych jako aparatów 

cyfrowych sprawia, iż wprowadzanie i egzekwowanie zakazów w tym zakresie staje się bardzo trudne. 

Generalnie uważamy, że fotografie wykonane w Szkole są źródłem dumy i przyjemności ze śledzenia 

rozwoju Dziecka oraz pozytywnie wpływają na samoocenę zarówno Dzieci jak I ich rodzin. Uważamy, 

iż praktyka wykonywania zdjęć czy filmów z wydarzeń szkolnych powinna być kontynuowana z 

zastrzeżeniem stosowania się do zapisów niniejszej procedury jako praktycznych wytycznych dla 

sposobu wykonywania I udostępniania zdjęć czy filmów dla zapewnienia bezpieczeństwa Uczniów.  

 

Zagadnienia związane z wyrażaniem zgody na wykonywanie zdjęć czy filmów.  

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO / GDPR UK wraz ze zmianami 

wprowadzonymi ustawą Data Protection Act 2018) wpływa na sposób, w jaki możemy wykonywać i 

używać zdjęć czy nagrań. Jest tak z uwagi na fakt, iż zdjęcie czy nagranie Dziecka jest dla celów RODO 

użyciem danych osobowych Dziecka. W związku z tym wymaga uzyskania od Rodzica/ Opiekuna 

Prawnego Dziecka poniżej 18-tego roku życia zgody na wykonywanie zdjęć czy nagrań tego Dziecka dla 

celów wykraczających poza podstawowe funkcje edukacyjne Szkoły (jak na przykład szkolna strona 

internetowa, czy przedstawienia teatralne). Ważne jest również, ażeby ustalić i wziąć pod uwagę 

zdanie Dziecka w tym zakresie. Podczas pobytu danego Dziecka w Szkole może być wiele sytuacji, przy 

okazji których Szkoła może chcieć wykonać zdjęcie Dziecka czy nagranie z udziałem Dziecka. Ze względu 

na to wyrażenie zgody Rodzica/ Opiekuna Prawnego na wykonywanie zdjęć czy nagrań danego Dziecka 

odbywać się będzie w formie zapisanej w niniejszej procedurze, gdy Dziecko zaczynać będzie naukę w 

Szkole i ważne będzie przez okres uczęszczania Dziecka do Szkoły. Podpisana przez Rodzica/ Opiekuna 

Prawnego zgoda na wykonywanie zdjęć czy nagrań z udziałem Dziecka zgodnie z formularzem 

załączonym do niniejszej procedury przechowywana będzie w archiwum Szkoły i obejmuje wszelkie 

przypadki użycia zdjęć czy nagrań Dziecka wykraczające poza standardowe ich użycie w pracy Szkoły. 

Zgoda udzielana jest dla wykonywania zdjęć, nagrań video oraz użycia ich w internecie. Rodzic/ 

Opiekun Prawny Dziecka ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie, musi jednak uczynić to 

w formie pisemnej.  
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Planowanie wykonywania zdjęć dzieci  

Publikowanie zbiorczych zdjęć wraz z detalami dotyczącymi Dzieci może umożliwiać osobom spoza 

Szkoły zdalne uzyskiwanie informacji, które mogą pomagać w ich identyfikacji co może w dalszej 

perspektywie prowadzić do próby nawiązania przez takie osoby bezpośredniego kontaktu z Dzieckiem. 

Rozwiązania opisane poniżej powinny pomóc w minimalizowaniu ryzyka takiego niechcianego 

kontaktu:  

• Tam, gdzie to możliwe, wykonywać raczej ogólne ujęcia klas lub aktywności grupowych Dzieci niż 

zdjęć zbliżeń pojedynczych Uczniów. Kąt użycia aparatu/kamery: wykonywanie ujęć zza ramion czy z 

tyłu sprawia, że zdjęcia są mniej rozpoznawalne. 

• Używać zdjęć Dzieci w odpowiednim ubraniu. Szczególnie zwracać uwagę na zdjęcia wykonywane 

podczas zajęć wychowania fizycznego lub wydarzeń okazjonalnych, aby zachowywać skromność.  

• Wszędzie tam, gdzie to możliwe, pamiętać o tym, aby używać w komunikacji szkolnej zdjęć Dzieci o 

różnym pochodzeniu etnicznym oraz pozytywnych ujęć Dzieci z niepełnosprawnościami, aby 

promować Szkołę jako miejsce wspólne dla różnych środowisk zgodnie z zapisami Ustawy o 

dyskryminacji osób niepełnosprawnych (Disability Discrimination Act).  

• Zawsze rozważać alternatywę: Czy zdjęcie Dziecka jest naprawdę potrzebne, czy dla celów danej 

publikacji nie wystarczy na przykład zdjęcie wykonanej przez Dziecko pracy?  

 

Identyfikacja Uczniów  

Departament Edukacji zaleca, jako ogólną zasadę, gdy treść zgody jest niejasna: jeżeli Dziecko jest 

wymienione z imienia i nazwiska – nie używać jego zdjęcia. Jeżeli użyte zostało zdjęcie Dziecka – nie 

używać jego danych osobowych.  

Szkoła zaleca:  

• Używać minimum niezbędnych informacji. Czy jest naprawdę konieczne, ażeby do zdjęcia dołączać 

dane osobowe Dzieci, nazwę klasy czy szkoły?  

W Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych w Slough (Polish Heritage School Slough) nie używamy 

pełnych danych osobowych naszych Uczniów.  

 

Korzystanie ze zdjęć Dzieci dostarczonych przez osobę trzecią  

Prawa autorskie nie dotyczą zdjęć do prywatnego użytku rodzinnego. Prawa autorskie istnieją jednak 

w przypadku fotografii komercyjnych i należą do fotografa. Prawo autorskie jest prawem, z którego 

fotograf automatycznie korzysta jako twórca dzieła, aby uniemożliwić innym osobom wykorzystywanie 

jego dzieła i kontrolować sposób, w jaki inni go używają.  

Przed użyciem zdjęcia dostarczonego przez osobę trzecią Szkoła będzie sprawdzać, czy osoba trzecia 

jest właścicielem praw autorskich do zdjęcia i uzyska pisemną zgodę na jego użycie. Wykorzystanie 

zdjęcia przez Szkołę bez zgody właściciela praw autorskich może spowodować podjęcie działań 

przeciwko nam w związku z naruszeniem praw autorskich.  
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Obrazy pobrane z Internetu również podlegają prawom autorskim. Osoby trzecie mają zasadniczo takie 

same obowiązki jak Szkoła, aby uzyskać zgodę Rodziców/Opiekunów Prawnych na wykorzystanie i 

rozpowszechnianie zdjęć. Dlatego Szkoła w odpowiednich sytuacjach, poprosi stronę trzecią o 

zagwarantowanie, że wszystkie odpowiednie zgody zostały udzielone i że są one uprawnione do 

dostarczenia zdjęć/ nagrań.  

 

Wykorzystywanie zdjęć Dzieci przez prasę  

Prosimy zapoznać się z powyższymi zaleceniami - „Identyfikacja uczniów”. Może się zdarzyć, że prasa 

zrobi zdjęcia Uczniom w Szkole. W załączonym formularzu zgody podkreślono potencjalne ryzyko dla 

Rodziców / Opiekunów Prawnych, aby mogli oni podjąć świadomą decyzję, czy wyrazić zgodę na 

umieszczenie swoich Dzieci w prasie oraz czy ich imię i nazwisko powinno towarzyszyć fotografii / 

nagraniu. Sposób, w jaki prasa korzysta ze zdjęć / nagrań jest kontrolowany przez odpowiednie 

branżowe kodeksy postępowania oraz prawo. Biorąc jednak pod uwagę naszą odpowiedzialność 

wobec Rodziców/ Opiekunów Prawnych i Uczniów, zapewniamy, że nadawcy i fotografowie prasowi, 

na terenie Szkoły, są świadomi wrażliwości związanej ze podawaniem danych szczegółowych, 

przeprowadzaniem indywidualnych wywiadów oraz fotografią bliską lub sportową. 

 

Prospekty szkolne i inna literatura  

Chociaż większość literatury szkolnej jest wysyłana do określonych odbiorców, Szkoła będzie unikać 

używania danych osobowych lub pełnych nazwisk Dziecka na zdjęciach. Patrz: zalecenia Departamentu 

Edukacji powyżej.  

 

Nagrania video  

Szkoła upewnia się, że posiada zgodę Rodziców / Opiekunów Prawnych, zanim jakiekolwiek Dziecko 

pojawi się w filmie. Rodzice / Opiekunowie Prawni mogą nagrywać filmy przedstawiające Dzieci w 

Szkole czy w trakcie różnego rodzaju wydarzeń szkolnych na użytek własny i rodzinny, ponieważ nie są 

one objęte Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Szczegóły w części: 

Rodzicielskie prawo do wykonywania zdjęć (poniżej).  

 

Strony internetowe  

Jest to obszar, który budzi szczególne obawy Rodziców/ Opiekunów Prawnych z powodu potencjalnego 

niewłaściwego wykorzystania zdjęć przez pedofilów. Dzięki fotografii cyfrowej istnieje możliwość, że 

zdjęcia Dzieci mogą być tworzone, przetwarzane i rozpowszechniane bez wiedzy Rodziców / 

Opiekunów Prawych lub Dzieci. Dodatkowo zaniepokojenie wynikające z powodu takiego ryzyka 

polega na tym, że Dzieci mogą być wykorzystywane, a Szkoła może być krytykowana lub pociągana do 

odpowiedzialności w takich sytuacjach. Szkoła dopilnuje, aby zdjęcia na stronie internetowej były 

zaktualizowane. Szkoła dba o identyfikację i szanuje poglądy Rodziców/ Opiekunów Prawnych na temat 

korzystania z fotografii Dzieci na stronie internetowej.  
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Rodzicielskie prawo do wykonywania zdjęć  

Rodzice / Opiekunowie Prawni nie są objęci ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 

(RODO), jeśli robią zdjęcia lub nagrywają video na własny użytek. RODO nie powstrzymuje zatem 

Rodziców / Opiekunów Prawnych przed wykonywaniem zdjęć lub nagrywaniem video podczas imprez 

czy wydarzeń szkolnych. Rodzicom/ Opiekunom Prawnym nie wolno jednak robić zdjęć ani nagrywać 

video w celach innych niż na własny użytek (np. w celu sprzedaży filmów z imprezy szkolnej). 

Nagrywanie i / lub fotografowanie do celów innych niż prywatne wymaga zgody innych Rodziców/ 

Opiekunów Prawnych, których Dzieci mogą zostać ujęte na zdjęciu bądź filmie. Bez takiej zgody nastąpi 

naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Załączony formularz 

zgody przypomina Rodzicom/ Opiekunom Prawnym o tym fakcie. Pomijając kwestie ochrony danych, 

Szkoła może rozważyć zakazanie filmowania / nagrywania / fotografowania wydarzeń szkolnych, 

imprez, dni sportowych itp., jeśli uzna to za stosowne. Uważamy jednak, że wielu Rodziców / 

Opiekunów Prawnych jest zdania, że wprowadzenie takiego zakazu jest zbyt ostrożne i na tym etapie 

nie wprowadziliśmy takiego postępowania. Gdybyśmy chcieli wprowadzić taki zakaz, skorzystalibyśmy 

z porady prawnej, aby zapewnić podjęcie właściwych kroków, jednocześnie uznając, że taki zakaz byłby 

trudny do wyegzekwowania. Szkoła wprowadzi jednakże taki zakaz, jeśli będzie to konieczne. Ważne 

rzeczą jest, aby mieć pewność, że osoby niemające związku ze Szkołą nie będą miały okazji potajemnie 

wykonywać zdjęcia czy filmować. Pracownicy Szkoły będą sprawdzać osoby sobie nieznane czy 

postronne, czy osoby takie nie wykonują zdjęć czy nagrań video podczas szkolnych wydarzeń, imprez 

czy produkcji. 

 

Przechowywanie zdjęć  

Zdjęcia będą przechowywane w bezpieczny sposób wyłącznie do autoryzowanego użytku w Szkole i 

usuwane w drodze zwrotu Dziecku, Rodzicom/ Opiekunom Prawnym lub, w stosownych przypadkach, 

niszczenia.  

 

Oficjalne zdjęcia szkolne  

Szkoła będzie okresowo zapraszać do Szkoły profesjonalnego fotografa do robienia portretów / zdjęć 

poszczególnych Dzieci i / lub grup klasowych. Rozważając takie działanie, Szkoła przeprowadzi własną 

ocenę ryzyka pod kątem profesjonalizmu i przygotowania zaangażowanego fotografa / agencji i ustali 

jakie kontrole/ weryfikacje takiej osoby zostały przeprowadzone. W każdym przypadku zaproszenia 

profesjonalnego fotografa do Szkoły powstaną umowy dotyczące udostępniania i przetwarzania 

danych RODO pomiędzy Polish Heritage School Slough (administrator danych) a fotografami 

(przetwarzającymi dane), które zapewnią również odpowiedni poziom nadzoru w celu zabezpieczenia 

dobra Dzieci przez cały okres, gdy odwiedzający będą obecni na terenie Szkoły.  

 

Przydatne źródła informacji  

„Dbanie o bezpieczeństwo dziecka w Internecie” opublikowane przez rząd Wielkiej Brytanii online: 

https://www.gov.uk/government/publications/child-safety-online-a-practical-guide-for-parents-and-

carers Skargi prasowe. Kodeks postępowania Komisji pod adresem: www.pcc.org.uk/cop/cop.asp  

Fundacja Obserwacji Internetu pod adresem: www.internetwatch.org.uk 

 

https://www.polskaszkolaslough.org/
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Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) – 

Formularz zgody Rodziców / Opiekunów Prawnych 

 

 Imię i nazwisko Dziecka: …………………………………………………..… (zgodnie z formularzem zapisowym)  

 

W naszej Szkole często wykonujemy zdjęcia Dzieciom. Możemy wykorzystywać takie zdjęcia w 

prospekcie szkolnym lub w innych drukowanych publikacjach, które produkujemy, a także w 

Internecie. Możemy również nagrywać filmy lub nagrania z kamery internetowej na potrzeby 

komunikacji czy konferencji pomiędzy szkołami, monitorowania lub innych celów edukacyjnych. Od 

czasu do czasu naszą Szkołę mogą odwiedzać media, które sfotografują lub sfilmują odwiedzającą 

Szkołę osobę lub inne wydarzenie szkolne. Uczniowie mogą pojawiać się na tych zdjęciach, które 

mogą pojawić się w lokalnych lub krajowych gazetach lub w programach telewizyjnych. Aby 

zachować zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), 

potrzebujemy Państwa zgody, zanim będziemy mogli sfotografować lub nagrać Państwa Dziecko.  

 

Publikacja zdjęć i nagrań wideo - czy możemy wykorzystać wizerunek Państwa dziecka w materiałach 

drukowanych lub online (na stronie internetowej Szkoły lub jej kanałach społecznościowych)? 

Tak / Nie (zgodnie z wyborem w formularzu zapisowym) 

Zgoda na publikację wizerunku może zostać wycofana w przyszłości - w takim przypadku prosimy 

poinformować Szkołę pisemnie na adres Szkoły lub emailowo na office@polskaszkolaslough.org 

 

Podpis …………………………… (zgodnie z formularzem zapisowym) 

Data …………………… (data wypełnienia formularza zapisowego) 
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Warunki korzystania ze zgody przez Szkołę 

 

Imię i nazwisko Dziecka: …………………………………………..…………… (zgodnie z formularzem zapisowym)  

Państwa obowiązkiem jest poinformowanie Szkoły, jeżeli chcecie Państwo wycofać / zmienić zgodę w 

dowolnym momencie (wymagana jest forma pisemna).  

Uwaga – zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.  

 

1. My, Szkoła, nie będziemy wykorzystywać pełnych danych osobowych (czyli imienia i nazwiska) 

żadnego Dziecka na zdjęciu fotograficznym na video, w Internecie, w naszym szkolnym prospekcie 

emisyjnym lub w innych naszych drukowanych publikacjach.  

2. Nie będziemy umieszczać osobistych adresów e-mail lub adresów pocztowych ani numerów 

telefonu lub faksu Dziecka bądź Rodzica/ Opiekuna Prawnego na video, w Internecie, w naszym 

prospekcie szkolnym ani w innych drukowanych publikacjach.  

3. Jeśli wykorzystamy zdjęcia danego Dziecka, nie wykorzystamy nazwiska tego Dziecka w 

towarzyszącym tekście lub podpisie, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę  

4. Jeśli w tekście wymienimy Dziecko, nie będziemy w nim używać zdjęcia tego Dziecka.  

5. Możemy dołączać do tekstów czy publikacji zdjęcia Dziecka i nauczycieli, które zostały narysowane 

przez Dziecko.  

6. Możemy dołączać do tekstów czy publikacji wybrane czy nagrodzone prace Dziecka.  

7. Możemy wykorzystywać zdjęcia grupowe lub klasowe lub materiały filmowe z bardzo ogólnymi 

opisami, takimi jak na przykład: „lekcja nauki” lub „wykonywanie ozdób choinkowych”.  

8. Będziemy wykorzystywać wyłącznie zdjęcia odpowiednio ubranych Dzieci, aby zmniejszyć ryzyko 

niewłaściwego wykorzystania takich zdjęć.  

9. Jako Rodzice / Opiekunowie Prawni Dziecka zgadzamy się, że jeśli wykonujemy zdjęcia lub nagrania 

video naszych Dzieci, które obejmują innych Uczniów, będziemy wykorzystywać je wyłącznie do 

użytku osobistego i rodzinnego. Rozumiemy, że w przypadku, gdy nie uzyskano zgody od innych 

Rodziców/ Opiekunów Prawnych na jakiekolwiek inne wykorzystanie, naruszalibyśmy ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), gdybyśmy korzystali z naszych nagrań w 

jakimkolwiek innym celu. 

 

Podpis …………………………… (zgodnie z formularzem zapisowym) 

Data …………………… (data wypełnienia formularza zapisowego) 

https://www.polskaszkolaslough.org/
mailto:office@polskaszkolaslough.org

