
Białystok, dnia…………….. 

 

 

Zgoda na publikowanie danych pracownika  

 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………… wyrażam zgodę na 

przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych, takich jak: 

 

1) imię i nazwisko, mój dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe oraz harmonogram mojej pracy 

i szkoleń na: 

        stronie internetowej pod adresem: http://zst.bialystok.pl/; 

        portalu społecznościowym pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/zst.bialystok; 

        tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Administratora; 

        broszurach, plakatach i ulotkach reklamujących placówkę; 

 

 

2) wizerunek, uwieczniony na zdjęciach/filmach podczas szkoleń, warsztatów, imprez, wycieczek, 

konkursów oraz innych wydarzeń organizowanych przez placówkę na: 

        stronie internetowej pod adresem: http://zst.bialystok.pl/ 

        portalu społecznościowym pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/zst.bialystok 

        tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Administratora; 

        broszurach, plakatach i ulotkach reklamujących placówkę; 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażona przeze mnie zgoda jest dobrowolna, zaś Administrator danych 

osobowych, przed wyrażeniem niniejszej zgody, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13  

i 14 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody, przy czym cofnięcie zgody 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

 

 ………………………………… 

       (data i podpis pracownika) 
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Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby,  

której dane dotyczą 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  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, RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. gen. W. 

Andersa w Białymstoku, reprezentowane przez Dyrektora placówki, zwane dalej 

Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod 

adresem e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe, 

harmonogram pracy, wizerunek) będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych 

oraz w celu informacyjnym o prowadzonych przez Administratora szkoleniach i warsztatach oraz 

innych wydarzeniach. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a w związku z tym przysługuje 

Panu/Pani prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem). 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Pani/Pana zgody. 
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