
Klauzula informacyjna 
(przetwarzanie wizerunku) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że: 

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest I Liceum 

Ogólnokształcące w Kolnie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 Kolno, nr telefonu (86) 278 2661, 

adres email: zsp@powiatkolno.pl  

1. Inspektorem Ochrony Danych w I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie jest Pani Katarzyna Sikorska, ad-

res e-mail: iod@powiatkolno.pl  

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3. Cel przetwarzania: 

a) promowanie działalności I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie, 

b) budowanie wizerunku szkoły. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe nie będą udo-

stępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do: 

a) dostępu do treści danych (art. 15 RODO); 

b) sprostowania danych (art. 16 RODO; 

c) usunięcia danych (art. 17 RODO); 

d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 

lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

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

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa. 

9. Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowa-

nym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawną lub wywoływać in-

ne podobne doniosłe skutki. 

 


