
Załącznik nr 3 DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO - LITERACKIEGO pt. „Zdrowo Jemy - Szybko Rośniemy!” 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Na podstawie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej 

Rozporządzeniem informujemy, iż:  

 
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach, 

ul. Ligonia 36, 44-100 Gliwice reprezentowany przez Dyrektora Szkoły mgr Iwonę Burzyńską. 

2. Podstawą zbierania danych jest zgoda opiekuna prawnego ucznia, których dane dotyczą – 

art.6 ust.1. lit.a 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. 

3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a. możliwości wzięcia udziału w konkursie plastyczno – literackim pt. „Zdrowo Jemy – 

Szybko Rośniemy!”, 

b. odebrania nagrody w konkursie, 

c. udostępnienia informacji o zwycięzcach. 

4. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym i jest warunkiem udziału w konkursie. 

Cofnięcie przez Państwa zgody będzie skutkowało: 

a. w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych – brakiem możliwości udziału 

dziecka w konkursie, 

b. w zakresie zgody publikację wyników – wyniki konkursu w zakresie osiągnięć Państwa 

dziecka zostaną przekazane do placówki, która zgłosiła uczestnika i nie będą publikowane 

na stronie internetowej. 

5. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także do wniesienia sprzeciwu, 

oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane do 3 lat od organizacji konkursu przez organizatora 

konkursu. 

9. Inspektorem Ochrony Danych w placówce Krzysztof Dylong, iod@sp10gliwice.pl 

10. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 


