KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania wizerunku ucznia
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) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku publikacją wizerunku
ucznia jest Zespół Szkół nr 1 im. J. Słowackiego w Dębnie, ul. Zachodnia 4, 74-400
Dębno, tel. 95 7602136, e-mail zsdebno@wp.pl, zwany dalej „Administratorem” lub
„Zespołem Szkół”.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół jest Pan Leszek Morus, z którym
można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
pod adresem kontakt@szczecinrodo.pl.
3. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku jeśli publikacja wizerunku będzie wiązać się z
przetwarzaniem szczególnej kategorii danych, przetwarzanie odbywa się na podstawie
art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. W obu przypadkach jest to zgoda.
4. Dane osobowe ucznia w zakresie jego wizerunku będą przetwarzane poprzez
publikację na stronie internetowej szkoły, na szkolnych tablicach ściennych, w gazetce
i kronice szkolnej, folderach o szkole - w celu informacji i promocji szkoły.
5. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jej brak nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.
Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom poprzez
zamieszczenie wizerunku ucznia w Internecie, gazetce szkolnej, tablicach szkolnych, a
zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania. Oprócz tego Administrator
będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia
przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora.
7. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody na
przetwarzanie danych. Administrator może też usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli
uzna, że skończył się cel przetwarzania tych danych.
8. W związku z przetwarzaniem wizerunku przysługuje mu oraz jego opiekunom
prawnym prawo do:
1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych;
4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z
art. 21 Rozporządzenia.
6) przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych.
9. Administrator nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.
10. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
(tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego
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