
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 Jako Administrator Danych ( Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych ) w rozumieniu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 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 (dalej: RODO)  pragniemy poinformować Cię, że realizujemy poniższe cele, 
w których niezbędnym jest przetwarzanie danych osobowych osób chcących wziąć aktywny udział w 
organizowanym przez naszą placówkę Międzyszkolnym Zajączkowym Konkursie Recytatorskim.  
Prosimy o zapoznanie się z wymienionymi celami, dla których potrzebujemy Twojej dobrowolnej zgody 
wyrażonej w sposób świadomy i nieprzymuszony na przetwarzanie zgodnie z prawem Twoich danych 
osobowych:   
 

Opis celu, dla którego chcemy przetwarzać 
Twoje dane  

Zakres danych niezbędnych do realizacji celu  

 Prowadzenie ewidencji zgłoszeń 
uczestników konkursu. 

Podstawa art.6. ust.1 pkt.a RODO 
 
Dane identyfikujące Twoją osobę, w tym :  
+ imię i nazwisko 
+ szkoła do której uczęszczasz 
+ Imię i nazwisko Opiekuna Prawnego ( w przypadku  
   nieletnich uczestników konkursu )  

 Przetwarzanie wizerunku podczas 
uczestnictwa w konkursie, 

 Publikowanie wizerunku w gazetce lokalnej 
Organizatora konkursu,  

 Publikowanie wizerunku na naszej stronie 
WWW w postaci reportażu z wydarzenia. 

Podstawa prawna : art.6. ust.1 pkt.a RODO 
 
Dane identyfikujące Twoją osobę, w tym : 
+ Wizerunek osoby w postaci cyfrowej zdjęcia  
   lub utrwalenia w formacie wideo,  
+ Imię i nazwisko. 

 Powiadomienia w sprawach organizacyjnych 
Opiekunów Szkolnych uczestników konkursu 
z wykorzystanie podanych kanałów 
komunikacji elektronicznej. 

Podstawa prawna ; art.6. ust.1 pkt.a RODO 
 
Dane identyfikujące Twoją osobę, w tym : 
+ Numer telefonu komórkowego;  
+ e-mail  

  

 Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przyjętą przez nas Polityką Prywatności opisaną 
szczegółowo na stronie BIP, gdzie możesz zapoznać się również z poziomem ochrony Twoich danych, 
które wprowadziliśmy byś czuł się pewnie, że Twoja prywatność jest dobrze chroniona.  

 Zapewniamy Cię, że Twoje dane w ramach wyrażonej dobrowolnej zgody nie będą nikomu 
udostępniane.  

 Zapewniamy Cię, że będziemy przetwarzali udostępnione dane osobowe jedynie tak długo, jak wymaga 
realizacja celu, dla którego udzieliłeś nam zgody, a w przypadku opracowanego reportażu z konkursu w 
celach archiwalnych nie dłużej niż 5 lat.  

 Informujemy Cię, że mimo wyrażonej zgody na podstawie której będziemy przetwarzać Twoje dane 
osobowe, zgodnie z RODO nabywasz poniższe prawa do zarządzania bezpieczeństwem swoich danych, 
jakie nam powierzysz. Przysługuje Ci : 

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, 
3. Prawo do usunięcia danych, 
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
5. Prawo do zapomnienia, 
6. Prawo do złożenia skargi do Prezesa UODO  

 Dane osobowe szkolnych opiekunów uczestnika oraz samego uczestnika będą zbierane w sposób 
bezpośredni przez upoważnionych do tego celu pracowników Administratora z wykorzystaniem 
dedykowanego formularza, którego wersję tradycyjną lub cyfrową można składać bezpośrednio u 
Administratora danych lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.  

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
  Nadzór nad prawidłowością przetwarzania Twoich danych osobowych związanych z celem i jego 

poszczególnymi procesami pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD) Robert KOZŁOWSKI, z którym można 
uzyskać kontakt : telefon: 604 362 559  oraz  mail: iod@cdkp.pl  . 

 

mailto:iod@cdkp.pl


 
 
 
 
 
 

W przypadku uczestnika niepełnoletniego wyrażenie zgody podpisuje Opiekun Prawny 

 
ZGODA  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
/ uczestnika konkursu / 

      
 
Zanim udzielisz nam zgody w sposób świadomy i niewymuszony, musisz wiedzieć, że podanie danych 
zawartych w  formularzu zgłoszeniowym do konkursu jest niezbędne do zrealizowania założonego celu 
głównego, brak Twojej zgody może uniemożliwić nam zrealizowanie tego celu, a tym samym przyjęcie do 
konkursu w poczet uczestników.  

 
 
 Ja ……………………………………………………………… po zapoznaniu się z powyższą klauzulą informacyjną, 
jestem świadomy nabytych praw do zasobu danych osobowych, jakie przekazuję na czas podpisania 
niniejszej zgody i poziomu ich ochrony przez Administratora Danych. Wyrażam niewymuszoną  
i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych w celach wymienionych w klauzuli informacyjnej. 
Potwierdzam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach i sposobie ich dochodzenia. 

 
                                                                                         
 
      DATA I PODPIS  PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU   …………………………………………………….. 
 
  

  
 
 

 
 

ZGODA  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
/ niepełnoletniego uczestnika konkursu / 

 
 
 
 

Będąc Opiekunem Prawnym mojego dziecka ……………………………………………………………… po zapoznaniu się z 
powyższą klauzula informacyjną, jestem świadomy nabytych praw do zasobu danych osobowych, jakie 
przekazuje na czas podpisania niniejszej zgody i poziomu ich ochrony przez Administratora Danych . 
Wyrażam niewymuszoną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych i danych mojego dziecka w 
celach wymienionych w klauzuli informacyjnej. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o 
przysługujących mi prawach i sposobie ich dochodzenia. 

 
  
      DATA I PODPIS  OPIEKUNA PRAWNEGO  UCZESTNIKA KONKURSU   …………………………………………………….. 

 


