
 

 Klauzula informacyjna – informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

GMINNY KONKURS PRZYRODNICZO - PLASTYCZNY  

„Dbaj o przyrodę naszej małej Ojczyzny” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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 danych, dalej zwane RODO) 

informujemy:  

 

1.Administrator danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Gminnego Konkursu przyrodniczo – 

plastycznym „Dbaj o przyrodę naszej małej Ojczyzny”  jest Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Czaczu. 

Można kontaktować się z nami listownie, osobiście: Czacz, ul. Parkowa 2, 64-030 Śmigiel, telefonicznie: (65) 518 02 

27, e-mail: sekretariat@czacz.pl 

 

2.Inspektor ochrony danych 

 

Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Król, kontakt poprzez pocztę e-mail sekretariat@czacz.pl 

 

3.Cele i podstawa przetwarzania 

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Gminnego Konkursu przyrodniczo – plastycznym „Dbaj o 

przyrodę naszej małej Ojczyzny”. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę na 

podstawie art.6 ust.1 lit.a) RODO. Wyrażoną w ten sposób zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.  

 

4.Odbiorcy danych osobowych 

 

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. 

Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Szkoła zawarła umowy na świadczenie usług serwisowych 

dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. Dane osobowe w postaci wizerunku 

dziecka - uczestnika konkursu utrwalonego w postaci zdjęć i filmów wykonywanych podczas Gminnego Konkursu 

przyrodniczo – plastycznym „Dbaj o przyrodę naszej małej Ojczyzny” będą udostępniane na podstawie zgody 

rodziców, opiekunów prawnych Szkołom biorącym udział w konkursie, Gminie Śmigiel, Centrum Kultury. 

 

5.Okres przechowywania danych 

 

Dane uzyskane podczas organizacji Gminnego Konkursu przyrodniczo – plastycznym „Dbaj o przyrodę naszej 

małej Ojczyzny”  będą przechowywane przez 3 miesiące.  

 

6.Prawa osób, których dane dotyczą 

 

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii; sprostowania swoich danych osobowych; usunięcie swoich danych osobowych; ograniczenia 

przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych;  wniesienia skargi do Prezesa 

UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

7.Informacja o wymogu podania danych osobowych 

 

Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3 jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, 

umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwości 

uczestnictwa w Gminnym Konkursie przyrodniczo – plastycznym „Dbaj o przyrodę naszej małej Ojczyzny”. 
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