
                                              

1. Organizatorem Imprezy jest Zespół Szkół Rolniczo- Budowlanych im. Synów Pułku,                       

ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno. 

2.  czestnikiem Imprezy jest ka da oso a  izyczna, która  ierze udział w Imprezie (dalej jako 

„ czestnik”). 

3. Istnieje mo liwo   , i  prze ieg Imprezy, w tym wizerunek osó  w niej uczestnicz cych, 

  dzie utrwalany za pomoc  urz dze  rejestruj cych o raz i d wi k. 

4. Bior c udział w Imprezie  czestnik wyra a nieodpłatnie zgod  na wykorzystanie, w tym 

rozpowszechnianie przez Zespół Szkół Rolniczo- Budowlanych im. Synów Pułku w  esznie 

jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomoc  urz dze  rejestruj cych o raz i 

d wi k, poprzez jego pu likacj  w cało ci lu  we  ragmentach na pro ilach 

społeczno ciowych i stronie internetowej Zespołu Szkół Rolniczo- Budowlanych                              

im. Synów Pułku w  esznie oraz podmiotów z ni  współdziałaj cych w zakresie realizacji 

jej celów. 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( E) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó   izycznych w zwi zku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo odnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 9 / 6/ E ( z.  rz.  E   119/1 z 0 .0 .2016 r.), dalej jako „RO O”, 

in ormuj ,  e:  

1) Administratorem danych oso owych  czestników jest Zespół Szkół Rolniczo- 

Budowlanych im. Synów Pułku, ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno; 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony  anych Oso owych; jest nim Pani Natalia 

Ratajewska, kontakt: 783 479 791; 

3)  ane oso owe  czestników w postaci wizerunku przetwarzane   d  w celu 

informowania w mediach oraz publikacjach o działalno ci Administratora, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a RO O, tj. odr  nej zgody, o której mowa w pkt.   powy ej;  

4) Od iorcami danych oso owych   d  podmioty uprawnione do uzyskania danych 

oso owych na podstawie odr  nych przepisów prawa, upowa nieni 

pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych                                  

i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych 

osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniaj cych  ezpiecze stwo 

przekazywanych danych;  

5)  ane oso owe  czestników w postaci wizerunku nie   d  przekazywane do pa stw 

trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

6)  ane oso owe  czestników przechowywane   d  do momentu odwołania zgody;  

7)  czestnicy posiadaj  prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usuni cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do co ni cia zgody w dowolnym momencie  ez wpływu na 

zgodno   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

co ni ciem; 

6.  czestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa  rz du 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych oso owych 

Administrator narusza przepisy dotycz ce ochrony danych oso owych; 



7. Podanie danych oso owych jest do rowolne, jednak e niez  dne do uczestnictwa w 

Imprezie; 

8.  o ec  czestników nie   d  podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału 

człowieka), w tym ich dane nie   d  podlegały pro ilowaniu. 

 


