
Obowiązek informacyjny – wizerunek  

 

Tożsamość 

Administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. 

Papieża Jana Pawła II w Płońsku, ul. Ks. Romualda Jaworskiego 25.  

Dane kontaktowe 

IOD 

W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 

można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@rodowsamorzadach.pl.  

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

Dane osobowe w postaci Pani/Pana zdjęć z wizerunkiem będą przetwarzane w celach 

sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych ADO, na podstawie udzielonej 

przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. lit. a) RODO). 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie 

stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe, tj. m.in. firmy 

księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT. 

Okres 

przechowywania 

danych 

Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez okres trwania publikacji 

zawierającej dane osobowe, prowadzenia strony internetowej lub profilu ADO na 

portalu społecznościowym lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

Dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć 

związek z przetwarzaniem danych osobowych lub obrony przed roszczeniami strony 

przeciwnej. 

Pani/ Pana prawa 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po 

spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii 

tych danych; 

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

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym); 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e. prawo do cofnięcia zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Prawo wniesienia 

skargi do organu 

nadzorczego 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych).  

 

Informacja o 

wymogach 

ustawowych 

podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niewyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych jest brak możliwości opublikowania przez ADO 

materiałów, które będą zawierały dane osobowe (wizerunek) objęty udzieloną zgodą. 
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