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Imię i nazwisko nauczyciela  
 
..……………………………………..……………………………..……………………………………………… 
 
Nazwa i adres szkoły 
 
..……………………………………..……………………………..……………………………………………… 
 
..……………………………………..……………………………..……………………………………………… 
 
A. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych nauczyciela, który bierze 

udział w Konkursie „WYZWANIE NAUKOWE” Kopalni Wiedzy JSW. 
 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO uprzejmie informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.  

w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), Al. Jana Pawła II 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS 

0000072093 (dalej „Spółka”). 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: iod@jsw.pl, telefonując pod numer 

32 756 43 61, pocztą tradycyjną pisząc na adres siedziby Spółki. 

3. Pani/Pana dane osobowe w tym wizerunek będą przetwarzane w związku z udziałem w Konkursie 

„WYZWANIE NAUKOWE” Kopalni Wiedzy JSW w ramach realizacji przez Spółkę Projektu 

Kopalnia Wiedzy JSW na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w tym wizerunku będą użytkownicy serwisów 

internetowych, serwisów społecznościowych będą podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie 

świadczonych na jej rzecz usług. Odbiorcą może być również Uniwersytet Śląski  

w Katowicach w zakresie udostępnienia mu przez Spółkę danych osobowych w tym wizerunku 

(zdjęcia i/lub filmy) w związku z udziałem w Konkursie „WYZWANIE NAUKOWE” Kopalni Wiedzy 

JSW. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji 

międzynarodowych.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody. 

7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w  dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO. 
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10. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

11. Spółka nie będzie podejmowała decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie 

wykorzystywać profilowania w tym zakresie. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższymi informacjami. 
 
 
 

……………………………………………………… 
Data 

 
 
 

………………………………………………….. 
Czytelny podpis 

 
     

B. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych / Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym mojego wizerunku (wykonanie zdjęć 

i/lub filmów) w związku z udziałem w Konkursie „WYZWANIE NAUKOWE” Kopalni Wiedzy JSW  

w ramach realizacji Projektu Kopalnia Wiedzy JSW, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez 

Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), Al. Jana Pawła II 4, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS  

w Gliwicach, pod numerem KRS 0000072093.  

 

 TAK  NIE 

  

Właściwe zaznaczyć X   

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie tych danych w tym mojego wizerunku Uniwersytetowi 

Śląskiemu w Katowicach przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. w celu zamieszczenia ich  

w materiałach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych, reklamowych, na stronie internetowej oraz 

mediach społecznościowych Uniwersytetu Śląskiego. 

 

 TAK  NIE 

  

Właściwe zaznaczyć X   

 

 
 
 

……………………………………………………… 
Data 

 
 
 

………………………………………………….. 
Czytelny podpis 
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Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 
 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w materiałach 

informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych, reklamowych: 

 

 TAK 
 NIE na stronie internetowej JSW S.A.  

 TAK 
 NIE na stronie internetowej Kopalni Wiedzy JSW 

 TAK 
 NIE w mediach społecznościowych na profilu JSW S.A.,  

 TAK 

 
NIE 

w mediach społecznościowych na profilu Kopalni Wiedzy  

JSW 

 

 TAK 
 NIE Inne ……………………………............................................... 

w tym zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami w związku 

z udziałem w Konkursie „WYZWANIE NAUKOWE” Kopalni Wiedzy JSW w ramach realizacji 

Projektu Kopalnia Wiedzy JSW zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez Jastrzębską Spółkę 

Węglową S.A. w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), Al. Jana Pawła II 4, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, 

pod numerem KRS 0000072093. Zgoda zostaje wyrażona bez ograniczeń czasowych. 

 

Właściwe zaznaczyć X  

  

 

Jednocześnie zobowiązuję się do nie odwoływania udzielonej zgody na rozpowszechnianie wizerunku. 

W przypadku skorzystania przeze mnie z prawa odwoływania tej zgody, zobowiązuje się pokryć koszty 

rozwiązania zastępczego, które będzie musiało zostać wdrożone przez Spółkę w związku z wycofaniem 

wyrażonej uprzednio zgody. 

 

 

 
 
 

……………………………………………………… 
Data 

 
 
 

………………………………………………….. 
Czytelny podpis 

 

 

 

 

   


