
1niepotrzebne skreślić  
2Rozporządzenie 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  
3dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, 
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się 
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(miejscowość i data) 
 
 

ZGODA NA NIEODPŁATNE ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 
 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody1 w trybie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 

ust. 1 lit. a RODO2 na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku, umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek (wraz 

z imieniem, nazwiskiem) w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych przygotowywanych 

i podejmowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie (zwane dalej CKZ) w swojej działalności, poprzez 

upublicznianie danych i wizerunku w mediach elektronicznych i społecznościowych (m.in. strona internetowa, Facebook), w 

prasie i telewizji podczas organizacji imprez kulturalnych, konkursów, zawodów sportowych, wycieczek, projektów 

edukacyjnych, a także w broszurach, ulotkach, gazetkach i raportach, w materiałach szkolnych, kronikach,  

w akcjach promujących CKZ, księgach pamiątkowych oraz na tablicach szkolnych i absolwenckim tableau. 

Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały nie naruszają moich dóbr osobistych. Wizerunek może być użyty do różnego 

rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

 

Czytelny podpis uczestnika kursu…………………………..…………………………………………………………………....... 

Informujemy, że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga 

rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna 

impreza. Przyjmujemy zatem, że jeżeli przetwarzanie wizerunku będzie mieściło się w ramach ww. artykułu -  zgoda 

uwidocznionych na nich osób nie jest konieczna.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Dobrzechowie reprezentowane przez Dyrektora – Pana Jana Sopel. Nasze dane kontaktowe: 
1) adres do korespondencji: Dobrzechów 471C , 38-100 Strzyżów 
2) adres poczty elektronicznej:  ckz.dobrzechow@gmail.com 
3) numer telefonu:  17 2760135. 
Inspektorem ochrony danych w jednostce jest Pani Iwona Rokita, e-mail: rokita.rodo@op.pl, do której należy kierować 
zapytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw. Dane osobowe 
przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku 
w sposób określony w części ZGODA NA NIEODPŁATNE ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU. Dane osobowe będą 
przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, która możliwa jest w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane mogą być przekazane firmom 
prowadzącym usługi hostingowe. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, otrzymania kopii, sprostowania danych, 
usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 
jest dobrowolna. Informujemy ponadto, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie będą 
profilowane3.  
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną. 
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