Klauzula informacyjna dot. art. 13 RODO
Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Dąbrowie
Tarnowskiej mieszczącej się na ul. Matejki 8, Zareby 22 ( drugi budynek), 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Celem przetwarzania danych jest: udział ucznia w konkursie międzyszkolnym gminnym oraz
umieszczanie wyników
konkursu podczas promowania działań szkoły. Podstawa prawna
przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących
a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Prawo Oświatowe
z dnia 1 4 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017, poz. 59).
Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania konkursu międzyszkolnego, olimpiady,
zawodów sportowych, a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone
w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.
Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom organizującym konkurs międzyszkolny, olimpiadę,
zawody sportowe, tj. inna szkoła oraz współorganizator.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
(szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia
danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów
uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa ucznia
w konkursie.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
..................................................................
(imię i nazwisko)

ucznia/uczennicy klasy: ................................................
Szkoły ……………………………………….....................
w konkursie na najładniejszą ilustrację do legend i opowieści o Dąbrowie Tarnowskiej

...............................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

