
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POPRZEZ WYKORZYSTANIE I UPOWSZECHNIANIE 

WIZERUNKU UCZESTNIKA II DIECEZJALNEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK.  

 

na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1191  

ze zm.) oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 wyrażam zgodę dla  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie przy ul. Chełmońskiego 7, 75-631 Koszalin, 

na wykorzystanie moich danych osobowych w tym wizerunku poprzez rejestrowanie (w postaci nagrań audio 

video, fotografii) podczas udziału w II Diecezjalnym Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek  

oraz wykorzystanie tego wizerunku oraz danych osobowych poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej 

szkoły (http://www.broniewski.edu.pl/), w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich oraz portalach 

społecznościowych  oraz tablicach ściennych i folderze szkolnym w związku z organizacją, przebiegiem    

i sprawozdaniem w/w konkursu . 

 

 

   ……………………………………..………………….. 

  (data i czytelny podpis) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU UCZNIA 

 

Na podstawie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych) — zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego,  

ul. Chełmońskiego 7, 75-631 Koszalin  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Bielecki, z którym można skontaktować się telefonicznie:  

+48 94 344 65 85, e-mailowo: iod@broniewski.edu.pl.  

3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO  

4. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych, w tym wizerunku nie jest ograniczona czasowo, ilościowo  

i terytorialnie. 

5. Dane osobowe, w tym wizerunek uczestnika, w związku z uczestnictwem w II Diecezjalnym Międzyszkolnym 

Konkursie Kolęd  i Pastorałek mogą być przetwarzane przez organizatorów poprzez zamieszczanie na stronie 

internetowej szkoły, w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich oraz portalach społecznościowych  

oraz tablicach ściennych i folderze szkolnym bez konieczności każdorazowego zatwierdzania 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych  

(imienia i nazwiska uczestnika, imienia i nazwiska opiekuna, nazwy szkoły) w harmonogramach, listach 

nagrodzonych i wyróżnionych.  

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje brak możliwości uczestnictwa  

w II Diecezjalnym Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek  

8. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

9. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza 

przepisy dot. ochrony danych osobowych. 


