
Zgoda pracownika na przetwarzanie danych przez pracodawcę   
OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisany: 

 
 Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu przekazywania mi informacji drogą 

elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(adres e-mail) 

 Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego numeru telefonu 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(numer telefonu)  

 Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody na przekazanie do ZOPO w Pucku oraz przetwarzanie przez ZOPO mojego numeru 
konta bankowego w celu wpłacania wynagrodzenia i innych świadczeń. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(numer konta bankowego) 
 

Przez Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach ul. Mściwoja II 24 z siedzibą w Kartuzach  
Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:  
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach ul. Mściwoja II 24 

Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony Mateusz Woźniak, email: iod.zstkartuzy@gmail.com 
danych  

Celem przetwarzania jest Realizacja zadań pracodawcy 

Podstawą przetwarzania jest moja zgoda Zgoda osoby, której dane dotyczą 

Prawnie uzasadnionym celem jest Brak 

Odbiorcami danych osobowych są Banki wskazane przez pracownika. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozwiązania umowy o pracę lub do dnia wycofania się ze zgody.  
Ze zgody mogę wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora. Wycofanie się ze 
zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania moich danych.  
Mam prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, poprawiania, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich 
danych osobowych, żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, odszkodowania.  
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracownika nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator 
nie profiluje danych osobowych.  
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane 
dotyczą, wyrazi na to zgodę.  
Imię Nazwisko Data Podpis pracownika 

     

mailto:iod.zstkartuzy@gmail.com


Zgoda na przetwarzanie wizerunku pracownika   
OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisany: 
 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody  na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na wewnętrznych materiałach. 
 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody  na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na stronie FACEBOOK. 
 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na stronie internetowej. 
 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na tablicach ze stanowiskami. 
 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć w stopkach służbowych maili. 
 

Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody  na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na plakatach. 
 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody  na przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na ulotkach. 
 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody  na umieszczenie mojego zdjęcia na identyfikatorze. 

 

przez Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach ul. Mściwoja II 24 z siedzibą w Kartuzach  
Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:  
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach ul. Mściwoja II 24 

Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony Mateusz Woźniak, email: iod.zstkartuzy@gmail.com 
danych  

Celem przetwarzania jest Promocja szkoły 

Podstawą przetwarzania jest Zgoda osoby, której dane dotyczą 

Odbiorcami danych osobowych są Wszyscy, ponieważ wizerunek będzie podany do publicznej wiadomości 

Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozwiązania umowy o pracę lub do dnia wycofania się ze zgody.  
Ze zgody mogę wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora. Wycofanie się ze 
zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania mojego wizerunku przez administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem 
wizerunku z materiałów wewnętrznych, FACEBOOK, strony internetowej, tablic ze stanowiskami, identyfikatora oraz stopek 
służbowych maili. Nie będzie możliwe zebrać plakatów oraz ulotek, które zostały upublicznione.  
Mam prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, poprawiania, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich 
danych osobowych, żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, odszkodowania  
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracownika nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator 
nie profiluje danych osobowych.  
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane 
dotyczą, wyrazi na to zgodę.  
Imię Nazwisko Data Podpis pracownika 
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