
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  w związku z organizacją  II Kujawskiego Challenge’u Translatorskiego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator konkursu: Liceum Ogólnokształcące im. W. Łokietka, ul. Szkolna 12, 88-200 Radziejów  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w poniższych celach: 

 przyjęcie zgłoszenia, przeprowadzenie konkursu, udziału w ogłoszeniu wyników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., akceptacji regulaminu i deklaracji zgłoszenia, 

 wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Challenge’u lub do wycofania zgody.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie  

z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, oraz prawo do cofnięcia zgody. Posiada 

Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Wycofanie zgody będzie skutkować zaprzestaniem dalszego przetwarzania, natomiast nie wpłynie 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Dokumentacja przechowywana będzie zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217  

ze zm.) - art. 6 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119,  

poz. 1) – art. 5 

 

 

OŚWIADCZENIE ZGODY  

w związku z organizacją  II Kujawskiego Challenge’u Translatorskiego 

 

 

Ja ………………………………………..………..niżej podpisany wyrażam zgodę na prezentację wizerunku oraz innych danych związanych z udziałem  

w II Kujawskim Challenge’u Translatorskim w Radziejowie na stronie  www szkoły (lub organizatora wydarzenia) oraz w mediach publicznych, w tym na 

użytkowanych przez szkołę platformach społecznościowych (m.in. Facebook szkolny), a także w siedzibie szkoły, organu prowadzącego i innych miejscach 

ogólnie dostępnych. 

 

……………………………………..   ………………………..…………………….. ………………………..…………………….. 

miejscowość, data              podpis uczestnika   podpis opiekuna prawnego 

(w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

Informuję, że wyrażoną zgodę ma Pani/Pan prawo wycofać w dowolnym momencie, co będzie skutkować zaprzestaniem dalszego przetwarzania danych 

określonych niniejszą zgodą. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej 

wycofaniem. 

Podstawa prawna: Art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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). 

 

 

……………………………………..   ………………………..…………………….. ………………………..…………………….. 

miejscowość, data              podpis uczestnika   podpis opiekuna prawnego 

(w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

 


