
 

Załącznik nr 2 - organizacja konkursu szkolnego 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 

(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w 

Bobowej, mieszcząca się pod adresem 38-350 Bobowa,  ul. Bohaterów Bobowej 6 , tel. 18 351 40 

58 – zwana dalej „Administratorem”. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod 

adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu szkolnego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest 

dobrowolne. 

5. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa, a także podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w szczególności dostawcą dziennika elektronicznego, 

zewnętrznej obsłudze IT, inspektorowi BHP, podmiotą dostarczającym rozwiązań hostingowych. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na 

czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu realizowanego przez 

Administratora.  

7. Ma Pan/Pani prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 

- sprostowania nieprawidłowych danych; 

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 

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

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* 

w celu organizacji konkursu „...”. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna. 

*niepotrzebne skreślić 

……………………………………………….. 

(data, czytelny podpis) 

mailto:inspektor@cbi24.pl

