Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych podczas organizacji konkursu
(klauzula informacyjna)
Na podstawie art. 13, 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1) – dalej
RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu, ul. Droniowicka 45, 42-700 Lubliniec, tel. 34
3511422.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej email:iod@cuw.lubliniec.pl, pisząc na adres administratora, telefonicznie pod numerem 34 356
32 52.
3. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji
Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej
organizatora/ w mediach społecznościowych, a także w celach archiwizacyjnych i
rozliczalności wymaganej przepisami RODO.
4. Dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a
RODO na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o
laureatach konkursu.
5 Odbiorcą danych osobowych uczestników/ opiekunów i laureatów konkursu jest podmiot,
zapewniający administratorowi obsługę informatyczną strony internetowej. Dane osobowe
przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane
fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem
nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagród.
6. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983
roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z2020r. poz. 164) –przez czas
określony w tych przepisach.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, na zasadach określonych przepisami RODO,
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą na ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11.Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na
podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia
udziału w konkursie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wzór wymaga dostosowania

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka:
............................................................................................ w zakresie: imię i nazwisko,
wiek/klasa przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu, ul. Droniowicka 45,
42-700 Lubliniec, w związku z organizacją i realizacją konkursu.

2. Wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych mojego dziecka: w zakresie: imię i
nazwisko, wiek/klasa, wizerunek przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w
Lublińcu, ul. Droniowicka 45, 42-700 Lubliniec,
w celu podawanie do publicznej wiadomości w związku z udziałem w konkursie, we
wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach na:
stronie internetowej organizatora: stronie internetowej/w mediach społecznościowych

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody na przetwarzanie w/w danych jest
dobrowolne i przysługuje mi prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

……………………………………………….
Czytelny Podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego

…………………………………..
Data, miejscowość

