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Lublin, dnia 25 maja 2018 r. 

 

Oświadczenie  
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz na wykorzystanie wizerunku 
 

 

Ja, ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……. 
(imię i nazwisko) 

wyrażam/nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku czyli fotografii 

i nagrań, na których będzie możliwa identyfikacji mojej osoby. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach 

informacyjnych oraz w związku z promocją Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana 

Klonowica w Lublinie, także poprzez ich udostępnienie, rozpowszechnienie w następującej formie: 

 zamieszczenie informacji na tablicach informacyjnych znajdujących się  w  Społecznej Szkole 

Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie, 

 zamieszczenie informacji na stronie internetowej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana 

Fabiana Klonowica w Lublinie, 

 zamieszczenie informacji na profilach Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana 

Klonowica w Lublinie w mediach społecznościowych, 

 przekazywanie informacji, w tym zdjęć i filmów o najważniejszych wydarzeniach z życia Społecznej 

Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie do mediów, 

przez Społeczną Szkołę Podstawową im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze 
im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie. Z Administratorem można skontaktować się 
listownie: 20-824 Lublin, al. Warszawska 94, e-mailowo: zarzad@klonowic.lublin.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) który będzie pełnił nadzór nad 
prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych. Z IOD można się skontaktować e-mailowo: 
iod@klonwic.lublin.pl. 

3. Odbiorcami moich danych osobowych będą wszyscy, ponieważ wizerunek będzie podany 
do publicznej wiadomości. 

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu realizacji celu. 
5. Ze zgody można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie 

do Administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania mojego 
wizerunku przez Administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku z materiałów 
wewnętrznych, z profili w mediach społecznościowych, strony internetowej, tablic ogłoszeń, tablicy 
absolwentów itp. 
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6. Przysługuje mi prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

7. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia 
o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej Administratora. 

8. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznam, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych.  

9. Dane upublicznione w tym wizerunek mogą być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

10. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych 

11. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 
dane osobowe zostały zebrane. 

12. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

 

Imię pracownika: Nazwisko pracownika: 

  

Data: Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę: 

  

 

 


