
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Drogi Rodzicu/Opiekunie Prawny ucznia ……………………………… czy zgadasz się
                                                (imię i nazwisko ucznia)

na przetwarzanie danych osobowych ww. ucznia przez Szkołę Podstawową im. Brata Witalisa-
Wojciecha Lei w Podczerwonem, 34-470 Podczerwone 246, w celu udziału ucznia w Gminnym
Konkursie Ortograficznym ORTOLANDIA 2022 O PIÓRO WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC

 TAK  NIE

                              Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego ………..………………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  im.  Brata  Witalisa-
Wojciecha  Lei  w  Podczerwonem,  34-470  Czarny  Dunajec,  Podczerwone  246,  tel.  18
27 956 adres e- mail: sppodczerwone@czarny-dunajec.pl reprezentowana przez Dyrektora
Szkoły.

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor
Ochrony  Danych  Osobowych  Wiesław  Kowalski,  tel.  575-001-147,  e-mail:
inspektor@cbi24.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja Gminnego Konkursu Ortograficznego
ORTOLANDIA 2022 O PIÓRO WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.  6 ust. 1 lit.  a) RODO. Podanie danych jest
dobrowolne.

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym
dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba
że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również
odwiedzający stronę internetową: https://sppodczerwone.edu.pl
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. na
czas  organizacji,  przebiegu  oraz  ogłoszenia  wyników  i  promocji  Gminnego  Konkursu
Ortograficznego ORTOLANDIA 2022 O PIÓRO WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC 

7. Ma Pan/Pani prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
-  żądania  usunięcia  danych,  o  ile  znajdzie  zastosowanie  jedna  z  przesłanek  z  art.  17  ust.  1
RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
-  cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*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).
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