
Załącznik nr 13 do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Międzynarodowej Szkole 
Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym „Edukacja i Sport” w 
Łodzi 

 
Zgoda ucznia szkoły na przetwarzanie jego danych osobowych 

w celach promocyjnych szkoły. 

Imię i nazwisko ucznia szkoły : ……………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody * 
 
     na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocyjnych Międzynarodowej  
     Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja i Sport”, Technikum 

„Edukacja” i Szkoły Podstawowej „Edukacja i Sport” w Łodzi. Zgoda obejmuje prawo 
publikacji wizerunku, na szkolnej stronie internetowej, w kronice szkolnej, na szkolnej 
stronie portalu społecznościowego „Facebook”, w gablotach szkolnych oraz w szkolnych 
periodykach okolicznościowych. 

 
*niepotrzebne skreślić 

Klauzula informacyjna  
Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust.3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO 
informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego Liceum Ogólnokształcące „Edukacja i Sport”, Technikum „Edukacja” i 
Szkoła Podstawowa „Edukacja i Sport”z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzozowej 5/7 tel.42 
732734533 

2) z inspektorem ochrony danych można kontaktować się poprzez email:  
msms@inspektor-rodo.com.pl 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji szkoły, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO 

4) dane osobowe w postaci Pana/Pani wizerunku będą usunięte z wyżej wskazanych miejsc 
prezentacji, najpóźniej po wycofaniu zgody na ich publikację. 

5) ma Pan/i prawo do:  
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
RODO 

6) dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
      ……………………………………….. 
      data i podpis ucznia szkoły 


