KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
w związku z organizowaniem
XI POWIATOWEGO KONKURSU FIZYCZNEGO O CHARAKTERZE DRUŻYNOWYM
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”
informuję, że:
1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

Administratorem danych jest Zespół szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 49, 62-100 Wągrowiec, tel.67 26 20 347 , e-mail:zsp2@wagrowiec.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Krzysztof Pukaczewski. Kontakt
z inspektorem we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za
pośrednictwem adresu email. iod@zsp2wagrowiec.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z organizowaniem XI Powiatowego Konkursu Fizycznego
o charakterze drużynowym, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
Każdy uczestnik biorąc udział w XI Powiatowym Konkursie Fizycznym o charakterze drużynowym
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, klasę, szkołę do
której uczęszcza oraz wizerunek (fotografie, nagrania audio i video), a w przypadku uczestników
małoletnich – dodatkowo: imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, telefon kontaktowy, adres
e-mail rodzica lub opiekuna prawnego w celu prowadzenia zapisów (naboru) uczestników konkursu,
przygotowania i organizacji konkursu, wyłonienie zwycięzców konkursu, a w przypadku danych
osobowych w postaci wizerunku w celu wykorzystania i publicznego rozpowszechniania tego
wizerunku utrwalonego w trakcie konkursu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk poprzez
jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych, stronach internetowych
organizatorów konkursu, materiałach promocyjnych i reklamowych, w tym filmowych lub w innych
materiałach informacyjnych (w formie drukowanej i elektronicznej) w związku z organizacją konkursu.
Podanie danych osobowych przez Uczestników konkursu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
uczestnictwa w konkursie.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują uczestnikowi konkursu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
Dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Ja, niżej podpisany/a
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu)

oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

Wągrowiec, dnia..................................

……...............................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu)

