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Organizator może utrwalać na nośnikach elektronicznych, optycznych lub
papierowych przebieg konkursu dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy.
Wizerunek stanowiący jedynie szczegół większej całościkonkursu osób
przebywających na terenie organizowanego konkursu może zostać utrwalony, a
następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacji przebiegukonkursu,
reklamowych oraz promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych uczestnikóworaz ich opiekunów
prawnych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), obowiązki prawne ciążące na Administratorze
(art. 6 ust.1 lit. c RODO) związane z realizacją działań statutowych w szczególności
wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z
dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
Dla potrzeb utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku konkretnej osoby organizator
odbierze stosowna zgodę (wzór załączony do niniejszego regulaminu).
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami.
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych – konkurs

Zgodnie z art. 13 ust.1 i2lub art. 14 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej
Rozporządzenie RODO), informujemy iż:

a. Administratorem Pani/Pana oraz uczestnika danych osobowych jest Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1 z siedzibą w Łodzi przy ul. P. Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź,
reprezentowany przez Dyrektora Zespołu, tel.: 426730125, e-mail: kontakt@zso1.elodz.edu.pl

2.
3.

4.

W ZSO Nr 1 w Łodzi został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski
i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl
tel. 693 337 954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1.
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
a. udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu promowania działalności
szkoły oraz osiągnięć i umiejętności dziecka;
b. obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) związane z realizacją
działań statutowych w szczególności wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
c. art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.
Dane osobowe uczestnika i opiekuna prawnego nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem
podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
a. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa,
b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

c.

5.

6.

7.

osoby odwiedzające siedzibę administratora (gabloty, tablice ogłoszeniowe w szkole) oraz
internetowe serwisy informacyjne administratora danych.
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących
archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) lub żądania
wycofania zgody wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust 1 lit a RODO.
Posiada Pani/Pan prawo:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c. żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21
Rozporządzenia RODO,
f. ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
g. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych
opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika
Konkursu narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
*Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA
i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. Komisja Europejska stwierdza, że zasady opublikowane przez Departament
Handlu Stanów Zjednoczonych rozumiane jako całość zapewniają stopień ochrony danych osobowych, który jest zasadniczo równoważny
poziomowi gwarantowanemu podstawowymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
I.

Nazwa
placówki .....................................................................................................................
................

II.

Dane placówki (adres, telefon, e-mail, nazwisko nauczyciela zgłaszającego
uczniów do konkursu)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

III.

Dane uczestników (imię, nazwisko, data urodzenia)
1...................................................................................
2...................................................................................
3....................................................................................
4....................................................................................
5....................................................................................

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

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

Data, miejsce

podpis dyrektora lub uprawnionego pracownika

ZAŁĄCZNIK DO KARTY ZGŁOSZENIA

...................................................
imię i nazwisko uczestnika

Oświadczenie uczestnika/opiekuna prawnego konkursu
Niniejszym oświadczam, że jako uczestnik/opiekun prawny uczestnika* Konkursu „Moje
marzenia – moja szkoła” zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 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 (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej z 4.5.2016 r. L 119/1) oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z 4 lutego 1994 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu oraz wizerunku uczestnika przez Administratora/ów, którym jest
Dyrektor ZSO nr 1 w Łodzi dla celów zorganizowania i przeprowadzenia ww. konkursu.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) na stronie internetowej Administratora

TAK ☐ NIE ☐

2) w gablotach informacyjnych w siedzibie Administratora

TAK ☐ NIE ☐

3) na stronie portalu Facebook Administratora

TAK ☐ NIE ☐

Dnia .......................................... r.

……………………… ..……..………….
czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego

*Niepotrzebne skreślić

