
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 1/ES/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r.  

w sprawie organizacji zaliczeń i egzaminów zdalnych w sesji zimowej 2022/2023 

 

Nagrywanie, udostępnianie i przechowywanie nagrań powoduje obowiązek zadbania o prawa 

uczestniczących w nim osób, w tym prawa autorskie wykładowcy, dóbr osobistych 

wykładowcy, studentów i regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych studentów oraz 

wykładowcy.  

 

Zgoda na nagranie wideo wizerunku/głosu i jego wykorzystanie 

 

 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie, udostępnianie i archiwizację nagrań (w tym nagrań 

wideo) z przeprowadzonych zaliczeń i egzaminów na platformach edukacyjnych Uczelni 

Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu Wydziału filologicznego w Świeciu  (platforma 

Microsoft Teams, platforma Moodle) mojego głosu i/lub wizerunku.   

Niniejsze wyrażenie zgody na rejestrowanie głosu/wizerunku i jego wykorzystanie jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego 

wizerunku.  

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych załączaną do niniejszej zgody na nagranie wideo wizerunku/głosu i jego 

wykorzystanie.  

 

 

Jak prawidłowo i zgodnie z prawem przeprowadzić takie nagranie?  

Najważniejszymi kroki tej procedury są:  

1. Zgoda. Przed rozpoczęciem nagrania należy za każdym razem poinformować 

studentów, że spotkanie zostanie zarejestrowane, z jakiej przyczyny zaliczenia i 

egzaminy są nagrywane i komu i na jakich zasadach to nagranie zostanie udostępnione, 

oraz zapytać, czy ktoś nie wyraża zgody na nagranie. Należy dodać, że wyrażenie 

sprzeciwu będzie uznane za nieudzielenie zgody. 

2. Zarejestrowanie zgody. Po uruchomieniu nagrywania należy powiedzieć studentom, 

że rozpoczęło się nagrywanie, i na potrzeby nagrania ponownie zapytać, czy ktokolwiek 

nie wyraża zgody na nagranie. Brak sprzeciwu należy głośno skonkludować: nie słyszę 

głosów sprzeciwu, zatem oznacza to, że wszyscy wyrażamy zgodę na nagrywanie; ta 

część procedury zostanie zachowana na nagraniu. 

3. Zakończenie nagrywania. Po zakończeniu nagrania należy poinformować studentów, 

że rejestracja została zakończona oraz warto podziękować im za udział w nagraniu 

4. Nagrywanie za pomocą własnych linków skutkuje odpowiedzialnością za właściwe 

przechowywanie pliku oraz usunięcie go po upływie okresu archiwizacji całkowicie po 

stronie prowadzącego. 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do zgody na nagranie głosu 

oraz wideo wizerunku i jego wykorzystanie przez Uczelnię Lingwistyczno-Techniczną 

w Przasnyszu 

 

 
     Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, zostałem/zostałam 

poinformowany/poinformowana, że: 

1.  Administratorem moich danych osobowych jest Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu, 

ul. Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz.  

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można kontaktować się: 

• listownie na adres: Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz 

• przez e-mail: kontakt@ult.edu.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

• rejestrowania głosu/wizerunku z przeprowadzanych zaliczeń i egzaminów,  

• archiwizacja zarejestrowanych nagrań z przeprowadzonych zaliczeń i egzaminów. 

4.  Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale 

nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jego cofnięciem.  

5.  Dane osobowe, inne niż głos/wizerunek, będą udostępnione jedynie odbiorcom upoważnionych do 

ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.  

6. Dane osobowe będą przechowywyane bezterminowo  lub do czasu cofnięcia zgody wyrażonej przed 

opublikowaniem wizerunku. 

 

 
 

 

 

 


