
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli 
 

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku 
 
Ma Pan/i prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną poniżej zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
przetwarzania danych osobowych z prawem przed jej wycofaniem. 
 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), art. 81 ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. 
zm.). Uwaga, rozpowszechnianie wizerunku osób stanowiących jedynie szczegół całości takiej 
jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wymaga wyrażenia zgody. 
 
Imiona i nazwisko słuchacza ........................................................................................................................ 
Klasa ………………………………………………… 
 
 
Ja ………………………………………………………….…….…………… (imię i nazwisko słuchacza) niżej 
podpisany/a, zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych (zbieranie, publikację, 
przechowywanie) w zakresie mojego wizerunku umieszczonego w materiałach promocyjnych, 
przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli w celu promowania 
działalności szkoły. 
 
Zgadzam się na rozpowszechnienie wizerunku (właściwe zaznaczyć): 
☐na profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebook,  

☐na stronie internetowej szkoły, 

☐w informacjach prasowych rozsyłanych do mediów,  

☐w ulotkach, gazetkach szkolnych i folderach promocyjnych; 
 

        ………………………………………………. 
         Data i czytelny podpis  

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko  
i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Stalowej Woli 

  …………………………………… 
Data, podpis  

 
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Stalowej Woli. 
Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl  
Okres, przez który dane będą przechowywane - przez cały cykl kształcenia nauki przez 
słuchacza lub do momentu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody będzie ona przetwarzana  
w celach archiwizacyjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną. W przypadku portalu Facebook - 
do momentu zakończenia prowadzenia profilu szkoły na Facebook lub wycofania zgody. 
Ma Pan/i prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych, 
b) sprostowania swoich danych osobowych, 
c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych – w przypadku wizerunku utrwalonego cyfrowo/ 

elektronicznie, 
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

Podanie danych jest dobrowolne. Serwery przechowujące dane gromadzone na portalu 
FACEBOOK umieszczone są w USA i Europie – dane mogą być więc przekazywane poza 
obszar UE, Lichtensteinu, Islandii, Norwegii. Na portalu Facebook dane mogą zostać 
również upowszechnione innym osobom poprzez skorzystanie z funkcji „udostępnij”. 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebook znajdują się pod linkiem: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation  
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