
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w 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 – RODO. 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi, informuje że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka
w Czeladzi, zwanych dalej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi; 

tel. 32 265 22 90, e-mail: sp3korczak@sp3.czeladz.pl 
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania

danych) jest Marek Wożniak (kontakt do inspektora e-mail: wozniakmarek@op.pl).
3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia 

III Ogólnopolskiego Konkursu  Czytelniczo-Plastycznego pt. „Portret ulubionego bohatera
literatury dziecięcej ” zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, i nie jest niezbędne do udziału w konkursie.

5. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

6. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
konkursu od kwietnia 2023r. do grudnia 2023r. 

7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do:
1) dostępu do swoich danych - na podstawie art. 15 – RODO,

2) sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 – RODO,
3) usunięcia swoich danych osobowych - na podstawie art. 17 ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych - RODO,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - na podstawie art. 18 –

RODO,
5) przenoszenia swoich danych osobowych - na podstawie art. 20 – RODO.

8. W każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych
osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, oraz nie

podlegają profilowaniu.

…………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)

mailto:sp3korczak@sp3.czeladz.pl


WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

UCZESTNIKA

 …………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki, pozostającego pod

moją opieką prawną

……………………………………………………………………………………………………………

      (imię/imiona i nazwisko dziecka)

do celów konkursowych w związku z organizacją III Ogólnopolskiego Konkursu

Czytelniczo-Plastycznego „Portret ulubionego bohatera literatury dziecięcej ”.

..........................................    

miejscowość, data

………………………………………..

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

WYRAŻENIE ZGODY NA PUBLIKACJE PRACY KONKURSOWEJ 

UCZESTNIKA
………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej mojego syna/mojej córki, pozostającego pod moją

opieką prawną

……………………………………………………………………………………………………………
(imię/imiona i nazwisko dziecka)

do celów konkursowych w związku z organizacją III Ogólnopolskiego Konkursu

Czytelniczo-Plastycznego „Portret ulubionego bohatera literatury dziecięcej ”.

..........................................    

miejscowość, data

………………………………………..

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)


