
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

 Oświadczam, iż 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. Urz. L 119 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) zostałem poinformowany o tym, że 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji  V Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego – „Śladami Kulisiewicza – wędrówki ze szkicownikiem ” jest Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz.  W sprawach związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - panią 
Dorotą Paszek, e-mail: ido.kalisz@gmail.com. 

1. Dane osobowe uczestnika konkursu podane w formularzu przetwarzane będą w celach:  
a. realizacji i organizacji konkursu; 
b. publikacji wyników konkursu na stronie internetowej szkoły na podstawie wyrażonej 

dobrowolnie zgody; 
c. archiwizacyjnych. 

2. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu odbywa się na podstawie: 
a. przepisów prawnych, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 

r. poz. 996, z póź. zm.) rozporządzenia ministra edukacji narodowej i Sportu z dnia 29 
stycznia 2001 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 
i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z póź. zm.) oraz ramowego regulaminu 
konkursu dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022; 

b. zgody którego dane dotyczą, na publikację wyników konkursu na stronach internetowych 
szkoły. Wyrażenie zgody w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do sprawnej 
organizacji Konkursu.  

Zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi obowiązującymi w  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w 
Kaliszu 
w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz: 

3. Dane osobowe przechowywane są bezterminowo  od momentu zakończenia konkursu lub 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie informacji i sposobu przetwarzania 
informacji, co do których wyrażono zgodę. 

4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, tym również profilowaniu.  

5. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.  
6. Odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu jest komisja konkursowa. 

W związku z przetwarzaniem przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 
6, 62-800 Kalisz, danych osobowych przysługuje uczestnikom konkursu: 
- prawo dostępu do treści danych osobowych; 
- prawo do sprostowania, uzupełnienia danych osobowych; 
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem, w związku z tym także prawo do żądania usunięcia tych danych oraz 
ograniczenia ich przetwarzania; 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ochrony danych osobowych.  

  

Kalisz, dnia …………………………………… 

  

         ……………………………………………………………………………………………………… 

Podpis pełnoletniego uczestnika  
lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich uczestników  

mailto:ido.kalisz@gmail.com

