
KLAUZULA  INFORMACYJNA – WIZERUNEK 
 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem danych osobowych Pana/Pani, dziecka/podopiecznego jest Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 
Okszów, NIP: 5631003045, dalej: Administrator, z którym mogą się Państwo skontaktować  
w następujący sposób: 

 listownie: na adres siedziby Administratora, ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów 
 e-mailem: zsckr@okszow.edu.pl 
 telefonicznie: 82 569 07 22 
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, Panią Karolinę Cichosz, z którą można się skontaktować 
w następujący sposób: 

 listownie: na adres siedziby Administratora, ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów 
 e-mailem: iod.zsckr@okszow.edu.pl 
 telefonicznie: 82 569 07 23 
3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane Pana/Pani oraz dziecka/podopiecznego: 
 organizacja konkursów, olimpiad, zawodów sportowych, uroczystości typu „Dzień Otwarty 

w ZSCKR w Okszowie” itp. 

 promocja placówki – rozpowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej szkoły oraz 
budowanie pozytywnego wizerunku placówki, z zastrzeżeniem, iż wybrane działania 
promocyjne będą wymagały dodatkowej zgody na wykorzystanie wizerunku ze 
wskazaniem celu i obszarów wykorzystania wizerunku. 

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 
Podstawą prawną przetwarzania danych Pana/Pani oraz dziecka/podopiecznego jest: 

 art. 6 ust. 1 pkt. a i art. 9 ust. 2 pkt. a RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych w jednym lub większej licznie określonych celów, w tym: promowania 
działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów na przykład poprzez 
wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków uczniów utrwalonych przy użyciu 
urządzeń rejestrujących. 

5. ODBIORCA DANYCH 
Dane Pana/Pani oraz dziecka/podopiecznego mogą być dostępne w przestrzeni publicznej oraz 
udostępniane innym podmiotom w tym: Facebook Ireland Ltd. w ramach fanpage szkoły. Google 
LLC w ramach publikowanych filmów w serwisie YouTube oraz pozostałym podmiotom, z którymi 
Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia danych, np. usługodawcą hostingu, firmą 
obsługującą stronę www. 

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 
Dane Pana/Pani oraz dziecka/podopiecznego mogą być przekazywane do państw spoza EOG 
(Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – USA dotyczy to danych umieszczanych na serwisie 
YouTube i Facebook. 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Dane Pana/Pani oraz dziecka/podopiecznego będą przechowywane bezterminowo  
lub do momentu wycofania zgody. 

8. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
Posiada Pan/Pani, rodzic/opiekun prawny prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych; 
 sprostowania danych; 
 ograniczenia przetwarzania; 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
 przenoszenia danych; 
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. INFORMACJA W SPRAWIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI 

ORAZ PROFILOWANIA 
Dane Pana/Pani oraz dziecka/podopiecznego nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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