
Zgoda na przetwarzanie danych w tym wizerunku  

 

Ja niżej podpisany/a: ……………………………………… 

a) □ wyrażam zgodę □ nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie wizerunku, 

danych osobowych (imienia, nazwiska i klasy, osiągnięć) na zewnętrznych materiałach 

promujących Szkołę, na stronie Facebook Szkoły, stronie internetowej Szkoły,  

na internetowym koncie YouTube, na wewnętrznych tablicach ekspozycyjnych szkoły,  

na plakatach szkolnych, prezentacjach multimedialnych, na ulotkach Szkoły oraz  

na identyfikatorze, 

b) ⃰□ wyrażam zgodę □ nie wyrażam zgody na nieograniczone czasowo przetwarzanie  

i publikowanie moich zdjęć w albumach pamiątkowych szkoły 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a na podstawie  

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz. Urz. UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) dalej 

jako: „RODO”, o tym co następuję: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Policealna - Medyczne Studium 

Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie, której przedstawicielem jest Dyrektor 

Szkoły z siedzibą: 20-090 Lublin, ul. dr Kazimierza Jaczewskiego 5, zwany dalej 

Administratorem. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można 

kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@msz.lublin.pl 

3. Celem przetwarzania jest promocja szkoły (w materiałach informacyjnych, edukacyjnych 

i promocyjnych szkoły) 

4. Podstawą przetwarzania jest moja zgoda. 

5. Odbiorcami danych są wszyscy ponieważ wizerunek będzie publikowany i podawany  

do publicznego wglądu.  

6. Wizerunek nie będzie przekazywany do państwa trzeciego ani przetwarzane w sposób 

automatyzowany 

7. Dane będą przechowywane przez czas trwania nauki lub wycofania zgody  

na ich przetwarzanie 

a) ze zgody mogę wycofać się w każdej chwili po przez złożenie pisemnego oświadczenia, 

b) wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania moich danych  

od dnia złożenia wycofania lub usunięcia wizerunku z materiałów wewnętrznych takich 

jak Facebook, strona internetowa, tablica, kanał You Tube  

c) nie będzie możliwe zbieranie plakatów, ulotek lub materiałów promocyjnych, które 

zostały już upublicznione, 

d) ⃰ nie będzie możliwe usunięcie wizerunku z albumów pamiątkowych szkoły. 

8. Mam prawo do  

a) dostępu do swoich danych,, 

b) do usunięcia danych osobowych, 

c) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) do wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

 

……………………………………… 


