
Klauzula informacyjna 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, al. Mickiewicza 23, 28-100 

Busko-Zdrój reprezentowanym przez Dyrektora, tel. 41 378 43 86, email: zsti@zsti.pl .  

2. Kontakt do inspektora ochrony danych iod@powiat.busko.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane będą w celu zorganizowania Wirtualnego 

Zjazdu Absolwentów w 2021 roku.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6.1 lit. a) ww. rozporządzenia.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych 
na podstawie przepisów prawa; 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące  uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych;  

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;  

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem.  

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Zapoznałam(em) się (data i podpis)…………………………………………………………..  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, lata pobierania nauki, typ szkoły i 

zawód, w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Wirtualnym Zjeździe Absolwentów organizowanym przez 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, al. Mickiewicza 23, 28-100 Busko-Zdrój w gablocie szkolnej*, na 

stronie internetowej https://zsti.pl *oraz https://pl-pl.facebook.com/zsti.busko *.Zgoda ma charakter 

dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w zjeździe. Zgoda może być cofnięta w 

każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

(data i podpis)…………………………………………………………..  

Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku w gablocie szkolnej*, na stronie internetowej 

https://zsti.pl * oraz https://pl-pl.facebook.com/zsti.busko * i materiałów promocyjnych w ramach Wirtualnego 

Zjazdu Absolwentów organizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, al. Mickiewicza 23, 28-

100 Busko-Zdrój zgodnie z art 81ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych ( 

Dz. U. z 2018r poz. 880)  

(data i podpis)………………………………………………………….. 

*brak zgody skreślić 
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