KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie
organizacji
„ POWIATOWEJ OLIMPIADY MAT EMATYCZNEJ ”

…………………………………………………………………………………………………………..
( nazwa projektu . wydarzenia.- którego dotyczyć będzie przetwarzany materiał cyfrowy )
Zgodnie z art. 13 ust.1 -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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – dalej zwane RODO
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, z siedzibą ul.Westfala 3,
05-285 Grodzisk Mazowiecki, tel. (22) 755 53 91; mail: sp2grodziska@poczta.onet.pl nad prawidłowością przetwarzania
danych osobowych w placówce pełni wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można uzyskać kontakt pod
adresem mail: iod@cdkp.pl; Zbierane dane osobowe będziemy przetwarzać w poniższych celach:

Cel przetwarzania \kategoria danych
 Cel: ORGANIZACJA KONKURSU ,
w tym :
+ przyjmowanie zgłoszeń uczestników
+ komunikacja z lokalnymi reprezentantami szkół
Kategoria przetwarzanych danych : zwykłe
+ imię i nazwisko uczestnika
+ oddział i szkoła
+ wizerunek ( w przypadku laureata konkursu )
Środowisko przetwarzania:
+ tradycyjne dokumenty konkursowe
+tworzenie materiału cyfrowego dla potrzeb
publikowanych informacji w środowisku social mediów
i podmiotowych stron www organizatorów,
+ obsługa zgłoszeń konkursowych z wykorzystanie
środowiska dostarczonego przez firmą Microsoft w ramach
Licencji Edukacyjnej z zastrzeżeniem umowy MSA
Odbiorcy :
+nienazwani użytkownicy publiczni sieci Internet
+ inne podmioty współorganizujące konkurs POM
+ Urząd Gminy Grodzisk Mazowiecki

Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 ust. 1. pkt. a) RODO
Osoby, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w podanym
celu.

Art. 81-87 ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawach
autorskich i pokrewnych
Wyrażenie zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie
wizerunku na podstawie art.81-87 ustawy o prawach
autorskich i pokrewnych z dnia 14 lutego 1994 r. dla
osób, które będą brały udział w uroczystości wręczania
nagród laureatom konkursu i publikowanej informacji
o wydarzeniu w mediach społecznościowych i
podmiotowych stronach WWW organizatora i jego
partnerów

Przetwarzane dane dla wymienionych powyżej celów pozyskujemy wyłącznie od osoby, której dane dotyczą, a w
przypadku osoby nieletniej od Opiekunów Prawnych dziecka. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w ramach
celu będą mieli wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora danych i tylko w zakresie niezbędnych do
wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku. Dostęp do danych mogą mieć także inne podmioty
którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te podmioty z którymi administrator
zawarł umowę na powierzenie przetwarzania w zakresie zrealizowania swoich celów. Administrator danych zapewnia, że
nie dokonuje profilowania przetwarzanych danych i nie przekazuje ich do innych podmiotów, w tym nie przesyła danych
i nie przetwarza danych , jakie pozyskał na mocy niniejszej Klauzuli Informacyjnej i wyrażonej zgody poza obszar EOG.
Dane osobowe będą przetwarzane co najmniej do czasu zakończenia czynności wymienionych dla celu lub tak długo jak
cel dla którego zbieraliśmy dane zdeaktualizuje się w swej treści lub formie, lecz nie dłużej niż rok szkolny w którym cel
był organizowany. Zgodnie z RODO informujemy, że posiadasz prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo do
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jeśli stwierdzisz, że są nieprawidłowe. Możesz prosić o zaprzestanie
przetwarzania lub usunięcie przetwarzanych przez nas Twoich danych na które wyraziłeś zgodę, ale pamiętaj że
skorzystanie z tego prawa uniemożliwi nam w sposób skuteczny wykonanie celu dla którego dane zebraliśmy, a w
konsekwencji zaprzestania czynności mającej na celu osiągnięcie kompletnego możliwego do użyci zbioru danych.
Pamiętaj, że skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie odnosi się do materiału już przetworzonego ,do
którego była udzielona do tej pory Twoja zgoda. Jeśli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych osobowych są
chronione nie wystarczająco lub uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO,
masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej ochrony danych osobowych, Urząd Ochrony Danych
Osobowych swoją siedzibę ma w Warszawie ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Możesz również skontaktować się z naszym
Inspektorem Ochrony Danych w celu uzyskania bezpłatnej porady lub szczegółowego wyjaśnienia.

