
Klauzula informacyjna  

dla uczestników  konkursu „Polak, Węgier, dwa bratanki” 

oraz ich opiekunów 

 
Zgodnie z art. 13 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 

(Dz. U. UE. L. 2016.119.1 i Dz. U. UE. L. 2018.127.2) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych, dalej: RODO). 

 

Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, z którym można się 

skontaktować: 

• telefonując na numer telefonu: 89 523 26 00; 

• faksując na numer faxu: 89 527 27 21; 

• pisząc na adres: Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn; 

• mailując na adres e-mail: ko@ko.olsztyn.pl 

 

Inspektor ochrony danych 

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Al. Piłsudskiego 

7/9, 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 23 75, adres e-mail: iod@ko.olsztyn.pl  

Cel i podstawy przetwarzania danych 

Dane osobowe podane w formularzu (imię i nazwisko, nazwa podmiotu, e-mail, numer telefonu) będą 

przetwarzane na podstawie Pan/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu przeprowadzenia konkursu 

„Polak, Węgier, dwa bratanki”. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając taką 

informację do administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

 

Informacje o odbiorcach danych 

Dane osobowe ucznia przystępującego do konkursu oraz jego opiekuna mogą być przekazane 

współorganizatorowi konkursu – Stowarzyszeniu Historycznemu im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 

dowódcy Armii Krajowej z siedzibą w Olsztynie, sponsorowi konkursu – Instytutowi Współpracy 

Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie oraz będą umieszczone na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty www.ko.olsztyn.pl 

 

Okres przechowywania danych: 

Dane osobowe ucznia przystępującego do konkursu oraz jego opiekunów będę przetwarzane 

przez okres niezbędny do przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu. 

Uprawnienia na podstawie przepisów RODO: 

Uczniowi przystępującemu do konkursu lub jego rodzicom przysługuje prawo żądania 

od administratora danych dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, 
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ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, prawo do sprzeciwu z przyczyn 

związanych ze szczególną sytuacją  ucznia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie. 

 

Inne informacje: 

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. Nie będą też podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będzie 

stosowane profilowanie. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale ich brak uniemożliwia wzięcie 

udziału w konkursie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenia: 

1. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej załączonej do treści ogłoszenia 
o konkursie dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą: „Polak, Węgier, dwa bratanki”. 

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia PE 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 RODO wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka podanych 
w zgłoszeniu dla uczniów przystępujących do konkursu w celu przeprowadzenia, rozstrzygnięcia 
i ogłoszenia wyników konkursu. 

 

 
 
 
 
      …………………………………………….              -….……..………..……………………………………………………………………….. 
              (miejscowość i data)                              (czytelny podpis rodzica/ucznia przystępującego do konkursu) 


