
 

 

 

 

INFORMACJA O DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH PROWADZONYCH 

 PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ  

W BIEDRZYCHOWICACH 

 Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  informuje się, że: 

 

Administratorem danych osobowych uczniów/ słuchaczy jest  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

 im.  Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach z siedzibą Biedrzychowice 20, 59-830 Olszyna,   

jednocześnie informuje o swojej działalności, także podejmując aktywne działania promocyjne. W tym 

celu Szkoła  prowadzi  np. tablice informacyjne, gazetkę szkolną, szkolne strony internetowe.  

W zasobach tych publikujemy informacje o naszych szkolnych wydarzeniach, przedsięwzięciach, 

sukcesach członków naszej szkolnej społeczności, w tym naszych uczniów. Rozpowszechniane są tylko 

te informacje, które stawiają Szkołę w dobrym świetle. Wzbogacamy je zdjęciami  

i ewentualnie filmami, które zostały wykonane w czasie szkolnych uroczystości, wydarzeń, zajęć.   

Szanując Państwa prawa, serdecznie proszę o podjęcie decyzji dotyczącej rozpowszechniania w celach 

promocji Szkoły informacji dotyczących przetwarzania wizerunku.   

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI NA TEMAT PRACOWNIKA,  

W TYM JEGO WIZERUNKU W CELACH ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ SZKOŁY 

 

Ja, niżej podpisany  ………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko pracownika) 

Wyrażam/nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgody na przetwarzanie moich danych osobowych   

takich jak imię i nazwisko, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brał(am)em/ lub 

będę brał(am) udział  np. spotkaniach, zajęciach lekcyjnych, uroczystościach, konkursach, 

olimpiadach, zawodach sportowych, turniejach, wycieczkach, wyjściach klasowych i szkolnych, 

zgrupowaniach szkolnych, spotkaniach okolicznościowych związanych z życiem szkoły oraz innych 

zbiorowych zgromadzeniach związanych z promowaniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. 

Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach,  w tym także mojego wizerunku  czyli fotografii i nagrań, 

 na których będzie możliwa identyfikacja mojej osoby.  

 

 

 

 

 

 

www.zsp.biedrzychowice.pl 



Zgoda dotyczy przetwarzania mojego wizerunku wyłącznie w celach związanych z promocją szkoły, 

także poprzez ich udostępnienie, rozpowszechnienie w następującej formie: 

-  potrzeby informacyjne i reklamowe na temat Szkoły, 

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

     na stronę internetową Szkoły i do mediów lokalnych, 

-  szkolnym profilu w serwisach społecznościowych (np. Facebook), 

-  umieszczenie informacji w gazetce szkolnej, 

-  zamieszczenie informacji na tablicach informacyjnych umieszczonych wewnątrz budynku Szkoły, 

 

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez 

przekazanie dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia, jak również prawo do  sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Dane będą mogły 

być przetwarzane do czasu wycofania zgody. Brak zgody będzie skutkował pominięciem informacji 

dotyczących mojej osoby w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brał(am)em 

ono udział. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

Zgromadzone dane nie podlegają profilowaniu. 

 

………………………………………………     ………………………………………………………….. 

(data)                                                                                   (podpis pracownika) 

 

 

 

 KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt                     

ze szkolnym inspektorem ochrony danych osobowych:  

Pocztą tradycyjną na adres szkoły podany w zakładce „Kontakt”, Pocztą elektroniczną na adres 

iodo@biedrzychowice.pl 

 


