
Obowiązek informacyjny względem uczestników konkursów.

Dziękujemy, że zdecydowaliście się wziąć udział w organizowanym przez naszą
szkołę konkursie. W związku z tym mamy obowiązek przedstawić informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2
„RODO”1.

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr
1  im.  ks.ppłk.  J.  Wryczy  z  siedzibą  w  Tucholi  przy  ul.  Szkolnej  4
tel. 523343515 e-mail sp1tuchola@o2.pl

2) administrator  powołam  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  kontakt
możliwy  jest  pod  adresem  e-mail  inspektor.rodo@wp.pl  lub  tel.
500438300

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu2.
Jeżeli  będziemy  chcieli  wykorzystać  Państwa  dane  w  innym  celu
poprosimy o zgodę3.

4) odbiorcą  danych  osobowych  będą  upoważnieni  pracownicy
administratora oraz inni uczestnicy konkursu a także uczniowie i goście
naszej  szkoły.  Informacje  o  konkursie  mogące  zawierać  Państwa  dane
osobowe  przekazywane  będą  również  do  mediów  lokalnych  oraz
zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

5) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia  konkursu oraz
wskazanego w przepisach wewnętrznych szkoły czasu archiwizacji.

6) Mają Państwo prawo do: 
 dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 
 usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, 
 przenoszenia danych, 
 wniesienia  skargi  do  PUODO,  gdy  uznają  Państwo,  iż  przetwarzanie

danych  osobowych  Państwa  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7) Mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu
8) Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne;  jednak  konsekwencją

niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  realizacji  celu
wskazanego w pkt 3).

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.

                                                             

1 Rozporządzenie 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. Urz. UE L Nr 119, 
s.1)
2 Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
3 Art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub 
większej liczbie celów


