
3.  KLAUZULA INFORMACYJNA  (RODO)  (PRZESYŁANE  WRAZ  Z FILMEM) - 

dokument uzupełnia każdy uczestnik projektu. 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) V Liceum 

Ogólnokształcące informuje, że administratorem danych osobowych nauczycieli, uczniów, 

będących członkami zespołów i ich przedstawicieli ustawowych w celach realizacji Projektu 

„Słowem…zdziwieni” jest V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach , 

ul. Marszałkowska 96, 25-549 Kielce. 

V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach wyznaczyło inspektora 

ochrony danych, z którym można skontaktować się, pisząc na adres iod@5lo.kielce.eu 

Podane dane osobowe- imię i nazwisko ucznia, nauczyciela, ich funkcja w projekcie oraz 

wizerunek ucznia- przetwarzane będą: w zakresie danych zbieranych na formularzu 

zgłoszeniowym -art.6 ust. 1 lit. e RODO, w zakresie danych publikowanych na stronach 

internetowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie publikowania wizerunku -art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo autorskie. 

Podanie przez nauczycieli, uczniów, będących członkami zespołów i ich przedstawicieli 

ustawowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału  

w Prezentacji.  

Dane osobowe Uczestników, o których mowa powyżej mogą zostać zamieszczone na stronie 

internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych-  fanpage na Facebooku 

Organizatora.  

Dane te będą także udostępniane uprawnionym organom państwowym, w tym  

w szczególności w zakresie, w jakim organy te są uprawnione do weryfikacji wykonania 

obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora.  

Z uwagi na prowadzenie Projektu na platformie Facebook, współadministratorem 

zamieszczonych na niej danych jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand 

Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Dane takie jak imię, nazwisko i wizerunek będą 

przekazywane do państwa trzeciego z uwagi na transgraniczny charakter fanpage’a 

prowadzonego przez Organizatora na Facebooku 

Nauczycielom, uczniom, będącym członkami zespołów i ich przedstawicielom ustawowym, 

których dane przetwarza Administrator przysługują prawa: dostępu do swoich danych, ich 



kopii oraz prawo do sprostowania danych, a także prawo do usunięcia danych osobowych 

(chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo  

w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania –  

w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Dane osobowe Uczestników nie będą 

przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. W przypadku 

powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych, nauczyciele, 

uczniowie, będący członkami zespołów i ich przedstawiciele ustawowi mają prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Uzyskane przez Administratora dane będą przechowywane przez okres  4 miesięcy  

od momentu zakończenia Projektu.  

Udział w Projekcie musi być potwierdzony wyrażeniem przez uczestników  zgody  

na przetwarzanie ich danych osobowych oraz zezwoleń na wykorzystanie wizerunku  

na potrzeby Projektu. W przypadku niepełnoletnich Uczestników i bohaterów filmów ich 

zgody i zezwolenia muszą być poparte zgodą i zezwoleniem rodziców/opiekunów prawnych. 

 

 

……………………………………..  

Podpis uczestnika / opiekuna 

 



 


