
Załącznik 3 

Zgłoszenie końcowe do dnia 14 lutego - fryzura 

 
1. Nazwa, adres, telefon szkoły………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

2. Imię i nazwisko wykonawcy fryzury..................................................................... 

3. Nazwa fryzury…………………………………………………………………….. 

4. Liczba modeli................................................ 

5. Temat fryzury…………………………………………………………………….. 

6. Kategoria fryzury: awangardowa/użytkowa (niepotrzebne skreślić) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oświadczam, że wzory nie zostały skopiowane i są mojego autorstwa oraz że nie naruszają praw 

autorskich osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. Nr 24/1994, poz. 83 ze zm.) 

 

Podpis projektanta.................................. 

 
  



Załącznik 3 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych w dniu 25 maja 2018 roku 

Administrator Danych Osobowych będący Zespołem Szkół Odzieżowych w Poznaniu ul. 

Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań, informuje iż: 

 

1) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art  6 ust 1 lit. c 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, zwanej 

„RODO” oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2018 poz. 1000). 

2) Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 

2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). 

3) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań określonych w 

regulaminie. 

4) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

5) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Odzieżowych w Poznaniu ul. 

Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań- iodo2@wp.pl 

6) Posiadają Państwo prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu; 

 sprostowania swoich nieprawidłowych danych zgodnie z art. 19 RODO; 

 żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku zajścia 

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 

RODO; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO; 

 przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

7) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany  

w przepisach prawa. 

8) Jeżeli podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
 


