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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA ABSOLWENTÓW 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 

Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach. Może się Pani / Pan skontaktować z administratorem w 

następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. Łuczkiewiczów 12, 33-190 Ciężkowice 

2) przez e-mail: jozefparys@gmail.com 

 

2. Inspektor ochrony danych 

Może się Pani / Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w 

następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. Łuczkiewiczów 12, 33-190 Ciężkowice 

2) przez e-mail: ido.zsoiz@vp.pl 

 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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): 

1) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia własnego 

monitoringu karier zawodowych absolwentów, balu absolwentów, promocji szkoły w zakresie 

następujących danych: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numeru 

telefonu w celu dostosowania procesu kształcenia do potrzeb rynku pracy, przesłania informacji oraz 

promocji szkoły. 

2) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w ww. celach, gdy wyrazisz na to dobrowolną 

zgodę. 

 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na ich 

przetwarzanie oraz przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym archiwalnych. 

 

5. Odbiorcy danych 

Pani / Pana dane osobowe możemy przekazywać organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa. 

 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6.1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

 

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

1) Prawo dostępu do danych osobowych. 

2) Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych. 
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3) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych. 

4) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

5) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Prawo wycofania zgody: W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody 

– masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 

wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres 

korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych. 

 

Zapoznałam / em się 

 

(data i podpis)………………………………………………………….. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w 

zorganizowaniu Zjazdu Absolwentów, promocji szkoły po opuszczeniu szkoły. Zgoda ma charakter 

dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości przesłania informacji. Zgoda może być 

cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

(data i podpis)………………………………………………………….. 

 

Zgodnie z art 81ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2018r poz. 880) oraz z Art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – RODO 

wyrażam zgodę na na rozpowszechnienie mojego wizerunku na stronie internetowej szkoły po zakończeniu 

nauczania (umistrzapaderewskiegow.pl) i udostępniania materiałów promocyjnych, nieodpłatne 

wykorzystywanie zdjęć oraz nagrań zawierających mój wizerunek po zakończeniu nauki, zarejestrowany 

podczas mojego pobytu w szkole, w szczególności podczas uroczystości szkolnych, zajęć dydaktycznych, 

a także wycieczek szkolnych, bez każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda dotyczy wizerunku 

zarejestrowanego w latach nauki ucznia w szkole. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż wizerunek 

może zostać umieszczony w gablotach, kronikach szkolnych, na stronie internetowej oraz materiałach 

promujących szkołę. 

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, z tym, że 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

 

 

(data i podpis) …………………………………………………….. 


