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……………………………………………. 
miejscowość, data 

……………………….…………………… 
imię i nazwisko uczestnika Konkursu   

…………………………………………… 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu,  

gdy jest niepełnoletni  

…………………………………………… 
nazwa szkoły 

…………………………………………… 
adres szkoły 

…………………………………………… 
województwo / kraj 

 
 

Obowiązek informacyjny RODO dotyczący przetwarzania danych osobowych  
w związku z udziałem w III Ogólnopolskim Konkursie Ignacy Jan Paderewski 

 

Administrator danych osobowych i 
dane kontaktowe  

Wielkopolski Kurator Oświaty, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań 

email: sekretariat.wko@ko.poznan.pl, 

skrytka ePUAP: /ko_poznan/SkrytkaESP 

Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iod@ko.poznan.pl lub telefonicznie: 780 386 035 

Cel i podstawa prawna przetwarzania 
danych osobowych  

uczestnik Konkursu (w przypadku osób nieletnich rodzic/opiekun 
prawny) wyraził dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu  

Źródło pochodzenia danych  
Wielkopolski Kurator Oświaty uzyskał dane osobowe od szkoły,  
w której uczy się uczestnik Konkursu 

Kategorie przetwarzanych danych 
osobowych  

 imię i nazwisko uczestnika Konkursu, informacje dotyczące klasy i 
adres szkoły, w której uczy się, województwo, kraj, adres e-mail 
uczestnika Konkursu, 

 audiowizualna prezentacja artystyczna solowych utworów 
muzycznych oraz ich ocena przez jury i/lub treść odpowiedzi na 
pytania konkursowe oraz liczba otrzymanych za nie punktów i/lub 
wykonanie i prezentacja wizualnego dzieła artystycznego w 
wybranej dziedzinie oraz ich ocena przez jury; ogólna ocena i/lub 
ogólny wynik osiągnięty w poszczególnych stopniach Konkursu, 
ewentualny przyznany tytuł laureata, finalisty Konkursu; 

 wizerunek uczestnika Konkursu utrwalony na zdjęciach lub 
nagraniach filmowych, dodatkowo głos i wypowiedzi uczestnika 
Konkursu utrwalone na nagraniach filmowych; 

 imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu, 
gdy uczestnik Konkursu jest niepełnoletni 

Odbiorcy danych osobowych 

— przedsiębiorca, z którym Wielkopolski Kurator Oświaty podpisał 
umowę prowadzenia konkursowej platformy internetowej 
paderewski.wko.com.pl; 

— instytucje współpracujące, wspierające i patronujące w Konkursie 
w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z 
otrzymaniem nagród konkursowych i usługodawcy pocztowi w celu 
dostarczenia nagrody; 
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— osoby, które odwiedzają stronę internetową Kuratorium Oświaty w 
Poznaniu w przypadku upublicznienie danych osobowych i/lub 
rozpowszechniania wizerunku; 

— osoby, które odwiedzają oficjalny fanpage Facebook Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i/lub 
oficjalny fanpage Twitter Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz 
podmioty prowadzące te portale społecznościowe 

Przekazanie danych osobowych poza 
Unię Europejską 

W związku z ewentualnym rozpowszechnianiem wizerunku uczestnika 
Konkursu na oficjalny fanpage Facebook i Twitter, portale te mogą 
przekazywać dane poza teren Europejski Obszar Gospodarczy 

Okres przechowywania danych 
osobowych 

— baza danych na konkursowej platformie internetowej moodle do 
końca roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest Konkurs, 

— wizerunek uczestnika Konkursu utrwalony w relacji foto czy wideo, 
a upubliczniony będzie przetwarzany do czasu skutecznego 
złożenia sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, 

— w pozostałych przypadkach – zgodnie z przepisami 
archiwizacyjnymi obowiązującymi w Kuratorium Oświaty  
w Poznaniu – 5 lat 

Przysługujące prawa w zakresie 
ochrony danych osobowych 

uczestnik Konkursu lub rodzic/opiekun prawny w imieniu dziecka ma 
prawo do: 

 dostępu do treści danych, otrzymywania z nich kopii  
i przenoszenia danych; 

 sprostowania danych; 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

 sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 cofnięcia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
co nie wpływa na legalność działań podjętych przed cofnięciem 
zgody 

Realizacja wyżej wymienionych praw musi być zgodna  
z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie  
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział  
w Ogólnopolskim Konkursie Ignacy Jan Paderewski. 
 
 

 W związku z uczestnictwem w Konkursie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Organizatorów dla celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem i promocją Konkursu.  

 

………………………………………………………. 
Podpis uczestnika konkursu 

            ………………………………………………………………… 
Podpis opiekuna prawnego (wymagany, gdy  uczestnik Konkursu jest niepełnoletni) 

 

 W związku z uczestnictwem w Konkursie, wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości przez 
Organizatorów imienia i nazwiska uczestnika Konkursu wraz z nazwą szkoły, w której uczy się, we wszelkich 
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

 

………………………………………………………. 
Podpis uczestnika konkursu 

            ………………………………………………………………… 
Podpis opiekuna prawnego (wymagany, gdy  uczestnik Konkursu jest niepełnoletni) 
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 W związku z uczestnictwem w Konkursie, wyrażam zgodę na przetwarzanie (w tym: rozpowszechnianie  
i transmisja online na żywo) przez Organizatorów wizerunku uczestnika Konkursu utrwalonego na zdjęciach  
lub nagraniach filmowych we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego 
wynikach. 
 

………………………………………………………. 
Podpis uczestnika konkursu 

            ………………………………………………………………… 
Podpis opiekuna prawnego (wymagany, gdy  uczestnik Konkursu jest niepełnoletni) 

 

 


