
Załącznik 2 do Regulaminu Konkursu „Miasto moje, a w nim...” 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywad się będzie na zasadach przewidzianych  

w Rozporządzeniu 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 osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1781). 

2. Organizator konkursu informuje, że administratorem danych osobowych uczestników, 

ich rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli jest Szkoła Podstawowa nr 168 ul. 

Zwycięzców 44 w Warszawie 03-938. 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia, wyłonienia i promocji laureatów konkursu „Miasto moje a w nim...”. 

4. Opiekun prawny uczestnika konkursu na prawo w dowolnym momencie wycofad 

niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodnośd z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. 

5. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo do żądania od administratora dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania,  

a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez czas zgodny z okresem 

przewidzianym w przepisach prawa dla tego typu dokumentów. 

7. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących uczestnika konkursu, narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich podania 

przez uczestnika uniemożliwi jego udział w konkursie. 

9. Dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią powyższej informacji 

 

Warszawa dn………………………..   ……………………………………………………   

       podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


