Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW XV
POWIATOWEGO KONKURSU PAMIĘCI AGNIESZKI OSIECKIEJ
Drodzy Uczestnicy!
Chcąc wziąć udział w XV Poniatowym Konkursie Pamięci Agnieszki Osieckiej przekazujecie nam swoje dane osobowe.
Poniżej znajdziecie wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych. Informacje zawarte w tym
dokumencie, dotyczą również danych osobowych Waszych rodziców lub opiekunów prawnych.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych.
Administrator to np. osoba lub instytucja, która gromadzi Twoje dane i dzięki temu możecie wziąć udział w organizowanym
konkursie. My jako Zespół Szkół w Kocku wykonujemy swoje zadania w zakresie działań motywacyjnych oraz
nagradzania uczniów za wysiłek włożony w przygotowanie do konkursu wobec czego jesteśmy Administratorem Twoich
danych osobowych i danych osobowych Twoich rodziców (lub opiekunów prawnych). Kontakt z Zespołem Szkół w Kocku
jest możliwy:


e-mail na adres: zskock@o2.pl,



lub listownie na adres: ul. Warszawska 41, 21-150 Kock.

Z kim się możesz skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Administrator wyznaczył specjalną osobę Inspektora Ochrony Danych, który udzieli Ci szczegółowych odpowiedzi na
pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby się z nim skontaktować możesz napisać na adres
e-mail: iod@pcat.pl lub wysłać list na adres: ul. Warszawska 41, 21-150 Kock.
Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie w celu przeprowadzenia i organizacji XV Konkursu Pamięci
Agnieszki Osieckiej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych ze szkół Powiatu
Lubartowskiego, w tym także do realizacji działań związanych z przyznawaniem nagród i publikowaniem informacji o
wynikach konkursów.
Przetwarzanie twoich danych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu, którego zasady określa regulamin
konkursu. Przetwarzanie danych następuje na podstawie dobrowolnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, która
może być wycofana w każdym czasie. Informujemy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie
wpłynie na przetwarzanie danych przez okres, w którym zgoda obowiązywała. Wycofanie zgody może jednak
uniemożliwić wzięcie udziału w konkursie lub przyznanie nagrody.
Jednocześnie informujemy, że umieszczanie na tablicach na terenie szkoły danych osobowych uczniów w celu ich
wyróżnienia za szczególne osiągnięcia, jak również wywieszanie pod różnego rodzaju pracami artystycznymi podpisów
zawierających pełne imiona i nazwiska uczniów, którzy te prace wykonali, nie wymaga wcześniejszej zgody rodziców lub
opiekunów prawnych, czy samych uczniów, jeżeli są pełnoletni, gdyż jest to związane z zadaniem realizowanym przez
Szkołę w interesie publicznym.
Skąd możemy dostać twoje dane osobowe i jaki jest zakres uzyskanych danych
Dane mogą być pozyskiwane bezpośrednio od uczniów (jeśli są pełnoletni), ich rodziców lub opiekunów prawnych
oraz szkoły, która kieruje osobę do wzięcia udziału w konkursie.
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Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, dane kontaktowe, klasa, nazwa szkoły, adres szkoły, tytuł
utworu lub pracy, dane nauczyciela – opiekuna ucznia (nazwisko i imię), wizerunek zarówno nauczyciela jak i ucznia,
przyznane nagrody, zajęte miejsca.
Komu możemy udostępnić Twoje dane
Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, nazwy szkoły oraz zajętego miejsca zostaną udostępnione na stronie
internetowej Zespołu Szkół w Kocku, na stronie internetowej Powiatu Lubartowskiego oraz w artykułach w lokalnej prasie.
Na wskazanych stronach internetowych jak również na profilu społecznościowym Facebook Zespołu Szkół w Kocku i w
lokalnej prasie zostaną upublicznione zdjęcia z przebiegu organizowanego konkursu w tym np. z wręczenia nagród i
wyróżnień.
Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania konkursu oraz przez okres………………. po jego
zakończeniu.
Jakie przysługują Ci prawa
Ponieważ przetwarzamy Twoje dane i Twoich rodziców masz prawo do:


dostępu do swoich danych oraz ich kopii;



sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważysz, że są niekompletne;



ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe do czasu sprawdzenia
ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;



sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy masz do tego prawo;



wycofania zgody, która została przez Ciebie udzielona.

Prawo wniesienia skargi
Jeśli Ty lub Twoi Rodzice uznacie, że przetwarzamy dane niezgodnie z przepisami prawa, macie prawo wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane osobowe zebrane w celu organizacji i przeprowadzenia XV Konkursu Imienia Agnieszki Osieckiej mogą być
przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą podlegały profilowaniu.
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Załącznik nr 4

……………………………………., dnia ……………………….

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

Ja, ……………………………………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia), jako pełnoletni uczeń
Zespołu Szkół w Kocku niniejszym oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w postaci mojego wizerunku, zarejestrowanego w trakcie przeprowadzanego XV Konkursu im.
Agnieszki Osieckiej przez Zespół Szkół w Kocku. Zgoda dotyczy publikacji mojego wizerunku na stronie
internetowej Zespołu Szkół w Kocu, strony internetowej Starostwa Lubartowskiego, profilu społecznościowych
Facebook prowadzonym przez Zespół Szkół w Kocku oraz w lokalnej prasie.

………………………………………………………
(czytelny podpis ucznia)
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