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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - WIZERUNEK
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778
Poznań, NIP: 7781423778, REGON 300001987 w postaci mojego wizerunku w celu publikacji
na stronie internetowej Uczelni oraz profilach Uczelni na portalach społecznościowych w
każdym przypadku z związku z wydarzeniami i informacjami promującymi działalność Uczelni
oraz na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej Uczelni.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
________________________________________
Data, podpis osoby, której dane dotyczą
Jednocześnie zostałem poinformowany, że (Klauzula informacyjna):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie 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
(zwanego dalej: Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z
siedzibą w Poznaniu ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań, NIP: 7781423778, REGON
300001987.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Justyna KAMIŃSKA; e-mail: iod@wsb.net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z publikacją wizerunku na
stronie internetowej Uczelni oraz profilach Uczelni na portalach społecznościowych w każdym
przypadku z związku z wydarzeniami i informacjami promującymi działalność Uczelni.
4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych tj. udzielona zgoda.
5. Pani/Pana dane będą dostępne innym odbiorcom będącymi użytkownikami sieci internet.
Państwa dane osobowe będą także przekazywane do państwa trzeciego tj. USA.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.
7. Dane osobowe, o których mowa powyżej przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

________________________________________
Data, podpis osoby, której dane dotyczą

