
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 

 Zgodnie z artykułem 13 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 uczestnika, że: 

 Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska 

Polskiego w Białobrzegach 

 Nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych związanych z celem i jego 
poszczególnymi procesami pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można uzyskać 
kontakt poprzez pocztę elektroniczną  email: support@inbase.pl, iod@spb.nieporet.pl . 

 Dane osobowe przetwarzane są przez ADO w celu realizacji zadań w ramach organizacji 
Powiatowego Konkursu Literackiego „ List do Świętego Jana Pawła II” w oparciu o art. nr 6 
ust. 1 lit. a RODO. 

 Cele dla których będą przetwarzane dane osobowe to: prowadzenie ewidencji zgłoszeń 
uczestników, przetwarzanie wizerunku podczas uczestnictwa w konkursie, publikowanie 
wizerunku na  stronie www szkoły w postaci reportażu z wydarzenia, powiadomienia w 
sprawach organizacyjnych opiekunów szkolnych uczestników konkurs z wykorzystaniem 
podanych kanałów komunikacji elektronicznej. 

 Zakres danych niezbędnych do realizacji celu to: imię i nazwisko uczestnika, szkoła do której 
uczęszcza, imię i nazwisko opiekuna prawnego, wizerunek osoby w postaci cyfrowego 
zdjęcia lub utrwalenia w formacie wideo, nr telefonu komórkowego, e-mail. 

 Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przyjętą przez nas Polityką Bezpieczeństwa 
Ochrony Danych Osobowych, gdzie można zapoznać się również z poziomem ochrony 
danych.  

  Dane w ramach wyrażonej dobrowolnej zgody nie będą nikomu udostępniane.
  Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wymaga realizacja celu dla 

którego została udzielona zgoda, a w celach archiwalnych nie dłużej niż pięć lat.
  Dane osobowe szkolnych opiekunów uczestnika oraz samego uczestnika będą zbierane w 

sposób bezpośredni przez upoważnionych do tego celu przez ADO pracowników.

 Mimo wyrażonej zgody, na podstawie której będą przetwarzane dane osobowe, zgodnie z 
RODO przysługuje prawo do zarządzania bezpieczeństwem danych, jakie zostały powierzone:
 Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, 

 Prawo do usunięcia danych, 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

 Prawo do zapomnienia, 

 Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. Wojska Polskiego w Białobrzegach  

                                                                                                                                         / - / 

Agata Łukasiuk 

 

 

  



ZGODA 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 
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  

 

 …………………………………………………….. 

 




