
…………………………………………….    ……………………………………………. 
              imię i nazwisko                  miejscowość i data  

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników  

SZKOLNEGO KONKURSU NA KARTKJĘ WIELKANOCNĄ  
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych poprzez udział w konkursie organizowanym przez 
ZSE w Raciborzu, dane w formie imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika i jego wizerunku, imienia 
i nazwiska opiekuna oraz dane w postaci adresu placówki będą przetwarzane na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO), zatem niniejszym informuje się, iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZSE w Raciborzu. 
2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w zakresie organizacji  

i przeprowadzenia SZKOLNEGO KONKURSU NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ oraz w celach 
wystawienniczych, promujących wystawę, konkurs i ZSE w Raciborzu. Przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 49 
ust. 1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 18 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator polecił przetwarzanie 
danych osobowych, a także podmiotom wskazanym w oświadczeniach woli poniżej.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania Administratora. Kolejnym kryterium przechowywania danych może być 
odwołanie udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez uczestnika konkursu/opiekuna 
prawnego uczestnika konkursu.  

5. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.  
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Osoby, których dane dotyczą, jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez ZSE w 
Raciborzu narusza przepisy RODO, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 
9. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, 

niemniej jednak publikowanie zdjęć/danych osobowych na portalu FACEBOOK może być za 
takie przetwarzanie uznane ze względu na fakt, iż sam portal społecznościowy jest prowadzony 
przez Facebook Inc. z siedzibą w USA. Komunikowanie się z Administratorem za pośrednictwem 
portalu Facebook, komunikatora Messenger lub polubienie Fanpage’a wiąże się również 
z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników w/wym portalu społecznościowego. Mając 
na względzie fakt, iż Tarcza Prywatności (tzw. Privacy Shield), na podstawie której do tej pory 
odbywał się transfer do USA została unieważniona, Administrator pobiera niniejszą zgodę na 
przetwarzanie danych za pośrednictwem portalu Facebook w oparciu o art. 49 ust. 1 lit. 
a RODO – w wyniku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 
45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym 
wiążących reguł korporacyjnych. Administrator ze względu na powyższe informuje, iż 
przetwarzanie danych może wiązać się z zwiększonym ryzykiem dla osób, których 
przetwarzanie dotyczy – wynika to z tego faktu, że Facebook przetwarza dane osobowe na 
własnych zasadach określonych we własnej polityce prywatności dostępnej pod adresem: 
https://www.facebook.com/about/privacy - tym samym Administrator nie ma wpływu na ww.  

 

 
 
 
 
 
 



Oświadczenia 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 
dziecka* przez ZSE w Raciborzu w celach: związanych z organizacją SZKOLNEGO KONKURSU 
NA KARTKE WIELKANOCNĄ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Ww. 
zgoda obejmuje również publikację danych osobowych uczestnika konkursu 
(nagrodzonych/wyróżnionych) na stronie internetowej ZSE w Raciborzu. 

……………………………………………. 
     podpis uczestnika konkursu/opiekuna prawnego uczestnika konkursu* 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego 
dziecka* w celach związanych z organizacją SZKOLNEGO KONKURSU NA KARTKE 
WIELKANOCNĄ - zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 
lutego 1994r. oraz art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Ww. zgoda obejmuje 
również publikację wizerunku uczestnika konkursu (nagrodzonych/wyróżnionych) na stronie 
internetowej ZSE w Raciborzu.  

……………………………………………. 
     podpis uczestnika konkursu/opiekuna prawnego uczestnika konkursu* 

 

* niepotrzebne skreślić 


