
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM WIZERUNKU 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Jana 

Matejki w Siemianowicach Śląskich, ul. Leśna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie. 

Inspektorem ochrony danych jest Sergiusz Kunert. W przypadku wątpliwości związanych  

z przetwarzaniem Pani/Pana danych, proszę kontaktować się pocztą elektroniczną  

na adres iod24@agileo.it . 

Dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody, w celu 

promocji oraz informowania o działalności szkoły. Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane bezterminowo lub do momentu cofnięcia (na piśmie) zgody. Osobom, 

których dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do treści swoich danych; 

sprostowania (poprawiania) swoich danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem (wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody); ograniczenia 

przetwarzania danych; usunięcia danych (wyłącznie w zakresie danych zbieranych  

na podstawie zgody); wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka  

 

_________________________________ w formie fotografii i filmów przez II Liceum 
 nazwisko i imię ucznia/uczennicy 

Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich z siedzibą 

w Siemianowicach Śląskich, ul. Leśna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie dla celów 

promocyjno – marketingowych i informacyjnych.  

Zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania wizerunku jak zamieszczanie fotografii  

i filmów, w szczególności: na stronach internetowych, w mediach społecznościowych,  

na tablach i w antyramach oraz innych materiałach promocyjnych i informacyjnych.  

Wizerunek mojego dziecka może być rozpowszechniany bezterminowo lub do momentu 

cofnięcia (na piśmie) przeze mnie zgody. 

 

_________________________    _________________________ 

              miejscowość, data  czytelny podpis ustawowo uprawnionej osoby wyrażającej zgodę 

mailto:iod24@agileo.it

