Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku)
Zgodnie z 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 takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję się, że:
1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa, uczniów jest I Liceum
Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze, 59-400 Jawor, ulica Tadeusza Kościuszki 8,
nr telefonu: 76 870 29 84 oraz pod adresem email: zso1@poczta.onet.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest możliwy pod nr telefonu 76 870 29
84 (wew. 31) oraz pod adresem email zso1@poczta.onet.pl, a także pod adresem wskazanym
w pkt. 1;
3. Dane osobowe (w celu udostępnienia wizerunku) uczniów, oraz rodziców/opiekunów
prawnych przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Szkoły
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku przetwarzane w postaci fotografii cyfrowej,
przez I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze, 59-400 Jawor, ulica
Tadeusza Kościuszki 8, zwanej dalej „Szkołą”, w tym w szczególności na potrzeby promocji
i budowania pozytywnego wizerunku Szkoły oraz działalności promocyjno-marketingowej
prowadzonej za pośrednictwem:
●
●
●
●

Kroniki szkolnej
wydawnictw i materiałów opracowanych przez szkołę na potrzeby szkoły
strony internetowej Szkoły pod adresem: www.lo1jawor.pl
strony Fanpage na Facebooku pod adresem: www.facebook.com/LiceumOgólnokształcące-im-Ks-Bolka-I-w-Jaworze
● odbiorcą Państwa i Państwa dzieci danych osobowych mogą być: prasa, portale
społecznościowe i instytucje współpracujące ze szkołą.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych oraz wizerunku mogą być:
 prasa,
 instytucje współpracujące ze szkołą,
 portale społecznościowe instytucji współpracujących ze szkołą.
6. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych,
a także prawo do cofnięcia zgody.
9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż
przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Dyrektor szkoły
Mieczysław Michalski

