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Use of Photographic Images and Videos Policy
Consent




To comply with the General Data Protection Regulations (GDPR), the school requests parental consent on the
registration form for photographic images or videos of pupils taken during school activities.
These images or videos may be used for a variety of purposes: to celebrate school life and pupils’
acheivements, to publicise the school on social media and on the schools’ website, and for other publicity
purposes in printed or electronic publications such as the prospectus.
Parents or guardians are requested to contact the School Administration if they wish to change their consent.

Parents and Guardians




The school believes that the safe use of images can be a source of pleasure and pride for parents and a
valuable record of the achievements of their children.
Parents/guardians can take images of their child participating in school activities only for family and personal
use.
Parents/guardians are allowed to film school events (sports days, fetes and school plays) only for family and
personal use – in a designated area so that the performance is not disturbed.

Use of Images and Videos











During the school year there may be an opportunity to publicise school activities which may involve the use of
an image (photograph, video or a picture) placed on the school’s facebook site or the school’s website
www.polskaszkolamanchester.org
The school will make sure that only appropriate images are used.
Image filenames will avoid using children’s names.
The school believes that there should be a balance between the low risk of misuse and the numerous positive
results of colourful, well produced school material.
The school will only take and use images that are appropriate and considered to not be open to misuse.
If an image of a child is used, the child’s name will not be published. If a name is published, no image will be
used without specific consent.
Children and their parents/guardians will be made aware of why images are being taken and how they will be
used.
Children and parents should be encouraged to recognise the value of group photographs or recordings of
school events.
Images will be kept securely and held by the school for the duration of the pupil’s time there, after which they
will be destroyed unless required as a record of the school’s history.
Images of children from the school will not be used to illustrate controversial subjects.

Camera Phones



Camera phones are becoming increasingly popular with children but can be misused. Camera phones are less
easily visible and can be used to bully or take inappropriate images.
If it is found that a camera phone has been misused, the school will follow its usual disciplinary procedures.

Other



Please note that images taken by the media are not covered by this policy and are subject to a separate set of
regulations. Any external photographer will have the validity of their organisation checked and appropriate
levels of supervision will be undertaken at all times whilst the photographer is on the school premises.
The school has consulted available guidance published by the Information Commissioners Office titled: “Good
Practice Note - Taking Photographs in Schools.”

02.11.2018
Registered in England as a Charitable Incorporated Organisation
Charity Number 1160848

PSSMC - Use of Images Policy 021118.docx

1

The School Logo and the Polish Name are Registered Trademarks
© The Polish Saturday School in Manchester

®

The Polish Saturday School in Manchester
Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Stanisława Kostki w Manchesterze ®

Established 1949

Correspondence:
School Premises:
E-mail:
Internet:
Tel:

c/o 196 Lloyd Street North, Manchester, M14 4QB
Loreto High School, Nell Lane, Chorlton, Manchester, M21 7SW
szkola@polskaszkolamanchester.org
www.polskaszkolamanchester.org
0793 466 3173

Regulamin wykorzystania wizerunków i filmów
Zgoda




Aby zachować zgodność z Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), szkoła prosi
rodziców o zgodę (na formularzu rejestracyjnym) na robienie zdjęć oraz filmów z udziałem uczniów podczas
zajęć szkolnych.
Te zdjęcia lub filmy mogą być wykorzystywane przez szkołę do różnych celów: do świętowania życia szkolnego
i sukcesów uczniów, do publikacji o szkole w mediach społecznościowych i na stronie internetowej szkoły oraz
do innych celów reklamowych w drukowanych lub elektronicznych publikacjach takich jak prospekt.
Rodzice/opiekunowie są proszeni o kontakt z administracją szkoły, jeśli chcą udzielić lub cofnąć zgodę.

Rodzice/opiekunowie




Szkoła uważa, że bezpieczne użycie wizerunku może być źródłem przyjemności i dumy dla rodziców i
wartościowym zapisem osiągnięć ich dzieci.
Rodzice/opiekunowie mogą robić wizerunki ich dziecka uczestniczących w zajęciach szkolnych tylko do użycia
osobistego i przez rodzinę.
Rodzice/opiekunowie mogą filmować wydarzenia szkolne (dni sportu, święta i przedstawienia) tylko do użycia
osobistego i przez rodzinę -, w wyznaczonym do tego celu miejscu, aby nie przeszkadzać w filmowanych
zajęciach.

Wykorzystanie wizerunków i filmów











Podczas roku szkolnego może się pojawić okazja publikowania zarejestrowanych zajęć szkolnych, co może
obejmować wykorzystanie wizerunku (zdjęcia, filmu lub obrazu) umieszczonego na szkolnej stronie Facebooku
also na szkolnej stronie internetowej www.polskaszkolamanchester.org
Szkoła upewni się, że będą wykorzystywane wyłącznie odpowiednie wizerunki.
W nazwach zdjęć będzie się unikać używania nazwisk uczniów.
Szkoła wierzy, że powinno się zrównoważyć niskie ryzyko nieprawidłowego użycia z licznymi pozytywnymi
efektami kolorowych, dobrze przygotowanych materiałów szkolnych.
Szkoła wykona i wykorzysta wyłącznie odpowiednie wizerunki, które nie będą narażone na możliwość
nadużycia.
Jeśli zostanie wykorzystany wizerunek dziecka, nie będzie publikowane jego nazwisko. Jeśli zostanie użyte
nazwisko, wizerunek nie będzie opublikowany bez osobnej zgody.
Uczniowie i ich rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani o celu utrwalania i sposobie wykorzystania
wizerunku.
Uczniowie i rodzice/opiekunowie powinni być zachęcani do doceniania wartości zdjęć grupowych oraz
rejestrowania wydarzeń szkolnych.
Wizerunki będą przechowywane w bezpiecznych warunkach przez czas uczęszczania dziecka do szkoły, po
którym zostaną zniszczone, chyba że ich zachowanie jest wymagane jako zapis historii szkoły.
Wizerunki uczniów nie będą używane do ilustrowania kontrowersyjnych tematów.

Aparaty w telefonach komórkowych.



Aparaty w telefonach stają się coraz popularniejsze pomiędzy dziećmi, ale mogą być nieprawidłowo używane.
Są one mniej widoczne i mogą być użyte w celu znęcania się albo robienia nieodpowiednich zdjęć.
Jeśli okaże sie, że aparat w telefonie został nieprawidłowo użyty, szkoła będzie przestrzegać swoich zwykłych
procedur dyscyplinarnych.

Inne




Prosimy zauważyć, że wykonywanie wizerunków przez media nie jest objęte tym regulaminem i jest
przedmiotem osobnych regulacji. Jakikolwiek zewnętrzny fotograf/ekipa telewizyjna będzie podlegał/a
sprawdzeniu legalności jego/ich organizacji i właściwy nadzór zostanie zapewniony przez cały czas jego/ich
obecności na terenie szkoły.
Szkoła zapoznała się z dostępnymi zaleceniami opublikowanymi przez Information Commissioners Office
zatytulowanymi: "Good Practice Note - Taking Photographs in Schools".
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