
….………………………………… 

          Data i miejsce 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 

 wyrażam zgodę  

 

 nie wyrażam zgody  

 

na przetwarzanie danych osobowych  

 

1. Nazwisko ……………………………………………………………………………………………. 

2. Imię, Imiona ………………………………………………………………………………………… 

3. klasa ………………………………………………………………………………… 

 

 

przez Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku (z siedzibą 

w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok), zwanym dalej Szkołą w celu: wzięcia 

udziału w projekcie edukacyjnym ..…………………………………………………………... 

 

oraz na publikację wizerunku w środkach masowego przekazu (prasa, radio, TV), na stronach 

internetowych, portalach społecznościowych, w gazetce szkolnej „Andersiak”, podczas wystaw 

prac oraz podczas uroczystości związanych z projektem. 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. zostałem(am) poinformowany(a), że powyższa zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, 

a druk wycofania zgody znajduje się w sekretariacie Szkoły przy ul. Stołecznej 21, 15-879 

Białystok oraz na stronie internetowej Szkoły: www.zst.bialystok.pl  

2. otrzymałem(am) i zostałem zapoznany(a) z klauzulą informacyjną dla uczniów opracowaną 

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 

 

 

 

…….………………………………………… 

podpis ucznia / rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława 

Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok, tel. 85 742 12 13, mail: 

szkola@zst.bialystok.pl. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława 

Andersa w Białymstoku – inspektor@kancelaria-explico.pl 

3) Dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane w celu realizacji  projektu edukacyjnego 

…………………………………………………………… na podstawie zgody (art. 6 ust. 

ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – 

RODO). 

4) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów 

prawa i udzielonej zgody. 

5) Pozyskane dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody. 

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

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

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 

możliwości wzięcia udziału w realizacji projektu edukacyjnego. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

w formie profilowania. 

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza 

obszar działalności RODO  (wyjątek konto na Facebook). 

 

 

 

Aktualizacja 14.02.2019 r. 

 

mailto:inspektor@kancelaria-explico.pl

