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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku 
 

Niniejszym dokumentem wyrażam zgodę na archiwizację i publikację przez Zespół Szkół 

Samochodowych w Bydgoszczy wizerunku (zdjęć, imienia i nazwiska) mojej osoby / mojego syna / 

córki (niewłaściwe skreślić)  w materiałach reklamowych, identyfikatorach, w gablotach szkolnych i na 

stronach internetowych placówki oraz podczas udziału w konkursach i innych przedsięwzięciach poza 

szkołą , do wykorzystania wyłącznie w celach związanych z jej działalnością. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy  

Al. Powstańców Wielkopolskich 63,  85-090 Bydgoszcz. 

2. Uczeń/Rodzic ma prawo żądania od Administratora dostępu swoich danych osobowych (Pani/Pan ma prawo do 

otrzymania potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób), 

3. Uczeń/Rodzic ma prawo żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, 

4. Uczeń/Rodzic ma prawo żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia 

zapomnianym”), 

5. Uczeń/Rodzic ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

6. Uczeń/Rodzic ma prawo przenoszenia swoich danych osobowych, 

7. Uczeń/Rodzic ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy 

stopień bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Art. 23.1 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662); 

2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 932, 994).(art. 81 

3. Rozporządzenie 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 Nr 119, 

str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi). 
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