
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 164/2022.BGD 

Rektora PPUZ w Nowym Targu 
z dnia 8 grudnia 2022 r. 

 
 

PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA 

UCZELNIA ZAWODOWA W NOWYM TARGU 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ABSOLWENTA 

 

Imię i nazwisko ………………………………………. Nr albumu ……………………. Kierunek studiów 

………………………… 

Poziom studiów …………………..…… Forma studiów ……………………..  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych:  

1. TAK ☐ NIE ☐ imienia i nazwiska absolwenta  

2. TAK ☐ NIE ☐ nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku absolwenta na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych zarejestrowanego podczas pobytu  

w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, w szczególności podczas: zajęć 

dydaktycznych, uroczystości, zawodów, itp. organizowanych przez PPUZ w Nowym Targu na następujących 

polach eksploatacji: na stronie internetowej www.ppuz.edu.pl, w gablotach w PPUZ w Nowym Targu,  

w publikacjach, na portalu Facebook, Instagram, YouTube, itp. w celu promowania działalności PPUZ  

w Nowym Targu oraz osiągnięć i umiejętności absolwenta przez PPUZ w Nowym Targu, zgodnie z art. 7 oraz 

motywem 32 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. TAK ☐ NIE ☐ przesyłania mi, po uzyskaniu statusu absolwenta Uczelni, informacji o świadczonych przez 

PPUZ w Nowym Targu usługach edukacyjnych oraz o organizowanych w Uczelni wydarzeniach dydaktyczno-

naukowych, kulturalnych lub sportowych. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie moich danych osobowych  

w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. 

 

Nowy Targ, ………………….      …………………………………….. 

                           data                       podpis absolwenta  
 

 

  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia 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 (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, ul. 

Kokoszków 71 34-400 Nowy Targ 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych: Pani Barbara Kołacz e-mail: iod@barbarakolaczschule.pl  

3) Wizerunek Pani/Pana – absolwenta będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) w celu promowania działalności 

PPUZ w Nowym Targu oraz osiągnięć i umiejętności absolwenta.  

4) Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana – absolwenta mogą być: osoby odwiedzające PPUZ w Nowym Targu, osoby 

odwiedzające stronę www PPUZ w Nowym Targu, media i odbiorcy mediów takich jak radio i TV, organizatorzy  

i uczestnicy konkursów, zawodów, uroczystości, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na 

http://www.ppuz.edu.pl/


podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W celu rozliczalności  

tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane 

przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla 

udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub do 

wycofania Pani/Pana zgody.  

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych – absolwenta oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

6) Pani/Pana dane osobowe– absolwenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.  

7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8) Udzielenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana wizerunku – absolwenta jest dobrowolne, a jej brak wyłącza możliwość 

przetwarzania przez Administratora wizerunku w zakresie i polach eksploatacji wymienionych w zgodzie. 
 


