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w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
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Klauzula informacyjna 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. Kennedy’ego w Bytomiu informuje, że jest 

organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Morzu Bałtyckim oraz konferencji bałtyckiej, 

a zatem będzie administratorem danych osobowych uczestników tych wydarzeń, opiekunów 

merytorycznych uczestników, a w przypadku uczestników, którzy w dniu przesłania zgłoszenia nie 

ukończyli 13 roku życia – także ich opiekunów prawnych. 

Przetwarzane dane osobowe, obejmujące: 

 w przypadku uczestnika – imię i nazwisko, datę urodzenia oraz klasę, do której 

uczestnik uczęszcza, a także jego wizerunek; 

 w przypadku opiekuna merytorycznego – imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego 

i/lub adres poczty elektronicznej, a także jego wizerunek; 

 w przypadku opiekuna prawnego – imię i nazwisko; 

będą przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą lub udzielonej 

przez opiekuna prawnego uczestnika, który w dniu przesłania zgłoszenia nie ukończył 13 roku życia. 

Wymienione wyżej dane osobowe będą przetwarzane w trakcie działań przygotowawczych 

do konkursu i konferencji, podczas ich przeprowadzania, a także po ich zakończeniu przez czas 

niezbędny do realizacji poniższych celów: 

 analitycznych - ustalenia i ogłoszenia wyników konkursu; 

 archiwalnych - zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania 

faktów; 

 dowodowych - ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

 promocyjnych – prezentacji przebiegu i wyników konkursu oraz przebiegu 

konferencji na stronie internetowej ZSO nr 5 oraz w środkach masowego przekazu. 

Żadne z przetwarzanych danych osobowych nie będą przekazywane poza granice 

Rzeczpospolitej Polskiej ani do żadnej organizacji międzynarodowej. 

Uczestnicy oraz ich opiekunowie merytoryczni i prawni mają prawo do: 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych, 

jednakże ZSO nr 5 w Bytomiu przysługuje prawo odmownego rozpatrzenia sprzeciwu 

w przypadku istnienia uzasadnionych prawnie podstaw przetwarzania; 

 dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez ZSO nr 5 w Bytomiu poprzez 

wnioskowanie o: przekazanie ich kopii, niezwłoczne sprostowanie (poprawienie), a 

także przekazanie w formie elektronicznej umożliwiającej ich przeniesienie do innego 

administratora; 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Stawki 2. 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

W związku z moim udziałem w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym o Morzu Bałtyckim oraz 

konferencji bałtyckiej, wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych 

przez organizatora konkursu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. Kennedy’ego w 

Bytomiu, obejmujących imię, nazwisko, datę urodzenia, klasę, do której uczęszczam, a także 

wizerunek. 

 

Bytom, …………………… 2019 r.     ……………………………………………………….. 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

W związku z udziałem mojego podopiecznego w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym o Morzu 

Bałtyckim oraz konferencji bałtyckiej, wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych 

osobowych przez organizatora konkursu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. 

Kennedy’ego w Bytomiu, obejmujących imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego i/lub adres 

poczty elektronicznej, a także jego wizerunek, a także wizerunek. 

 

Bytom, …………………… 2019 r.     ……………………………………………………….. 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

W związku z udziałem mojego dziecka w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym o Morzu Bałtyckim 

oraz konferencji bałtyckiej, wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych 

przez organizatora konkursu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. Kennedy’ego w 

Bytomiu, obejmujących imię i nazwisko. 

Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojego dziecka 

przez organizatora konkursu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. Kennedy’ego w 

Bytomiu, obejmujących imię, nazwisko, datę urodzenia, klasę, do której uczęszcza, a także 

wizerunek. 

 

Bytom, …………………… 2019 r.    ……………………………………………………….. 


