Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie – realizacja
zadań w interesie publicznym
Administratorem danych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA w Zawadzkiem, siedzibą w Zawadzkiem(47-120),ul. Krótka 1.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email
DANE
zspzawadzkie@gmail.com , pisemnie na adres siedziby administratora lub
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA osobiście w siedzibie administratora.
Starosta Strzelecki wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Monikę
DANE
Frejlich, z którym może się Pani / Pan skontaktować we wszystkich
KONTAKTOWE
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
INSPEKTORA
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danychpoprzez email
OCHRONY DANYCH
iod@powiatstrzelecki.pl lub telefonicznie pod numerem 774401782.
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań
CELE
PRZETWARZANIA I (jednostki organizacyjnej Powiatu Strzeleckiego) – na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
PODSTAWA
2016 r. RODO oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g RODO.
PRAWNA
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom
publicznym i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie
ODBIORCY DANYCH
obowiązujących przepisów, a także podmiotom działającym na zlecenie
administratora takim jakdostawcy usług informatycznych, przy czym
zakres przetwarzania ograniczony jest wyłącznie do zakresu związanego
z realizacją zadań w tych systemach.
Pani / Pana dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów
OKRES
PRZECHOWYWANIA dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt
i działania archiwów zakładowych.
DANYCH
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo
PRAWA
żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie
PODMIOTÓW
wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
DANYCH
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
PRAWO
popełnienia domniemanego naruszenia.
WNIESIENIA
SKARGI DO
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ORGANU
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
NADZORCZEGO
Telefon: 22 531 03 00
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie
INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB jest warunkiem realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej przez administratora.
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT ZDJĘĆ/FILMÓW UPUBLICZNIANYCH
PRZEZ ZESPÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZAWADZKIEM
WYRAŻENIE ZGODY:
Informujemy, że podczas wydarzeń z udziałem kierownictwa oraz pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem będą
wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych,
jak również ich inne dane osobowe.
Biorąc udział w spotkaniu czy wydarzeniu organizowanym lub wspieranym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (w tym
poszczególne komórki organizacyjne ) bądź odbywającym się z udziałem kierownictwa albo pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,
uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych
podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o
bezpieczeństwo Państwa danych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Zespół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych(z siedzibą przy ul. Krótkiej 1, 47-120Zawadzkie)
administratorem danych osobowych.

reprezentowany przez Dyrektora jest

CEL:
Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania
informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.Dane te
w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w mediach
społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do
uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.Każdemu przysługuje
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem jako administrator posiada w
swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie
będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych
należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.
KONTAKT:
Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu: 77 440 17
82 lub pisząc na adres mailowy: iod@powiatstrzelecki.pl.
PODSTAWA PRAWNA:
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie 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
(„RODO”).
Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach
zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:





osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności
politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);
osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego
wyrażenia stanowiska;

osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.

