
Zespół Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira w Krakowie 
 

 

Zgoda  

na wykorzystanie danych osobowych w celach 
informacyjnych i promocyjnych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira, 
31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 2, moich danych osobowych w postaci wizerunku, 
uwidocznionego na materiałach filmowych zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości, 
uczestnictwa w programach, projektach, zawodach, konkursach organizowanych przez 
szkołę, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych, w tym umieszczania 
wizerunku na stronie internetowej Szkoły, w materiałach prasowych i promocyjnych placówki. 

 

 

…………………………………………….                     ………………………………………………… 

                         data                                                                        czytelny podpis 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira, 31-826 
Kraków os. Złotej Jesieni 2, tel. 12 648 36 80, e-mail info@zszhs.krakow.pl. Nadzór nad prawidłowym 
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pełni: Inspektor Ochrony Danych – 
as@zszhs.krakow.pl, Administrator Systemu Informacji – kp@zszhs.krakow.pl.  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych 
Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach m.in. poprzez umieszczenie na stronie internetowej 
oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO). 
Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do 
realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązującej 
zgody. Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być 
niemożliwe. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom na mocy obowiązujących przepisów. 

 Zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.  

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:  

a)  dostępu do treści danych osobowych,  

b)  żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe,  

c)  żądania usunięcia danych osobowych:  
- gdy dane nie są zbędne do celów, dla których zostały zebrane: 
- po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,  
- gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,  

d)  żądania ograniczenia przetwarzania, gdy Administrator już nie potrzebuje danych osobowych, ale 
są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym 
do profilowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
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