
 

 

 

Załącznik nr 2a do Regulaminu konkursów przedmiotowych,  
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 69/2020 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2020 r. 

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych uczniów umieszczanych przez szkoły na Platformie  

oraz przekazywanych w załącznikach do Regulaminu konkursów przedmiotowych jest 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, zwany dalej „Administratorem”, z którym można 

skontaktować się pisząc na adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn 

lub telefonując pod numer: 89/523-26-00 lub 89/527-22-50. Można również skontaktować się 

z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora ochrony danych, 

telefonując pod numer: 89/523-23-75 lub wysyłając e-mail na adres: iod@ko.olsztyn.pl. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych uczniów jest art. 6 ust. 1 lit. a i c 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej 

zwane RODO, w związku z realizacją przepisów: 

1) art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), 

2) § 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.  

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) 

– dla których przetwarzanie danych jest niezbędne.  

3. Podanie danych osobowych uczniów i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby 

realizacji zadania określonego w w/w przepisach tj. organizacji konkursu przedmiotowego 

jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych i brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

realizację zadania i udział uczniom w konkursie przedmiotowym. 

4. Dane osobowe uczniów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji 

zadania, a następnie będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Administrator przekaże dane osobowe uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. 

6. Uczeń ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadkach  

i na zasadach określonych odpowiednio w art. 15-22 RODO.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczniów przez Administratora przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. W oparciu o dane osobowe uczniów Administrator nie będzie podejmował wobec uczniów 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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