Załącznik nr 2
do Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu
„DOŚWIADCZENIE PRZYRODNICZE ROKU 2018/2019

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), informuję, iż:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej
34-721 Raba Wyżna 65, 120, zwana dalej również Administratorem.
Inspektor ochrony danych:
Kontakt z Inspektorem ochrony danych adres email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
nr tel: 504976690
Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia Międzyszkolnego
Konkursu „DOŚWIADCZENIE PRZYRODNICZE ROKU 2018/2019”oraz w celu promocji (budowy
pozytywnego wizerunku) Administratora, na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Prawnie uzasadniony interes:
Nie dotyczy.
Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot świadczący usługi informatyczne (związane z
prowadzeniem strony internetowej), tzw. podmiot przetwarzający.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi,
w przypadku cofnięcia zgody – do momentu jej cofnięcia.
Przysługujące Panu/Pani prawa:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, chyba, że
realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności z RODO.
Prawo cofnięcia zgody:
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w takiej samej formie w jakiej
została udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00,
fax.: 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, tj. ich niepodanie
będzie skutkowało uniemożliwieniem udziału Pani/Pana dziecka w Międzyszkolnym Konkursie
„DOŚWIADCZENIE PRZYRODNICZE ROKU 2018/2019.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

