
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursów organizowanych 

w związku z  „Dniami Otwartymi” oraz obchodami „Dnia Patrona Szkoły”

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

• Administratorem  danych osobowych uczestnika konkursu jest  I Liceum Ogólnokształcące
im.  Tarasa  Szewczenki  Ul.  Dworcowa  25  78-425  Biały  Bór,  reprezentowane  przez
Dyrektora Placówki. Telefon kontaktowy 94 36 70 123 , e- mail zs2bb@op.pl     

• Inspektor Ochrony Danych (IOD): Marlena Krawczyk, e- mail: iod.lo1bb@o2.pl 
• podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych jest  zgoda na przetwarzania  danych

osobowych
• dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i

organizacji konkursu, 
• odbiorcami  danych  osobowych  Uczestników  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania

danych  osobowych  na  podstawie  odrębnych  przepisów  prawa,  upoważnieni
pracownicy/współpracownicy  Administratora,  dostawcy  usług  technicznych  i
organizacyjnych,  oraz  podmioty,  którym  Administrator  powierzył  przetwarzanie  danych
osobowych  –  z  zachowaniem  wszelkich  gwarancji  zapewniających  bezpieczeństwo
przekazywanych danych;

• dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich
• dane  osobowe  Uczestników  przechowywane  będą  przez  okres  realizacji  obowiązków

organizatora  konkursów  wobec  uczestników  konkursów oraz  w  obowiązkowym okresie
przechowywania dokumentacji powstającej u organizatora ustalonymi zgodnie z odrębnymi
przepisami;

• Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych 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;

• Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych  w przypadku  gdy  przy  przetwarzaniu  danych  osobowych
Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych ((Biuro Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne
• Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału

człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

Zapoznałem(-am)  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej,  w tym z  informacją  o  celu  i  sposobach
przetwarzania  danych  osobowych  oraz  o  prawach  jakie  mi  przysługują  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych

……………………………………. …………………………………………
Miejscowość, data Podpis pełnoletniego uczestnika konkursy lub opiekuna prawnego
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ZGODA UCZESTNIKA KONKURSU
w związku z organizacją   „Dni Otwartych” oraz obchodami „Dnia Patrona Szkoły”

Po  zapoznaniu  się  z  regulaminem  konkursów  organizowanych  w  związku  z  obchodami  „Dni
Otwartych” oraz obchodami „Dnia Patrona Szkoły”:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych w
zakresie: imienia i nazwiska uczestnika konkursu, wizerunku uczestnika konkursu

2. Wyrażam  zgodę  na  bezpłatne  wykorzystanie  pracy  konkursowej  w  druku,  publikacji
internetowej, wyeksponowanie w innych miejscach (wystawy pokonkursowe) z podaniem
danych uczestnika w celu popularyzacji konkursu.

3. Oświadczam, że dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą.
4. Zostałem(-am) poinformowany(-a), że zgodę mogę w każdej chwili cofnąć.

………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika konkursu

……………………………………. …………………………………………
Miejscowość, data Podpis pełnoletniego uczestnika konkursy lub opiekuna prawnego


