
ZAŁĄCZNIK NR 4

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art.  13 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-

ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wie-

liczce.  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej

pod adresem: Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, Wieliczka, ul. Józefa Pił-

sudskiego 105, 32-020 Wieliczka, poprzez email: zss@zskosiby.wieliczka.pl lub telefonicznie

pod numerem telefonu: 12 289 17 43;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować

pod adresem: Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, Wieliczka, ul. Józefa Pił-

sudskiego 105, 32-020 Wieliczka lub  poprzez email:  iod@iods.pl.; 

3. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – za zgodą osoby, której dane

dotyczą,  do  celów  związanych  z  organizacją  Ogólnopolskiego  Konkursu  Fotograficznego

„Uroki naszej okolicy” przez Zespół Szkół im. Br. Alojzego Kosiby, wyłonieniem Laureatów

i innych osób nagrodzonych oraz upowszechnieniem informacji na temat Konkursu i nagro-

dzonych Prac konkursowych.

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją konkursu obejmują: imię   i nazwi-

sko uczestnika konkursu, jego przedstawiciela ustawowego oraz nauczyciela – opiekuna w

przypadku gdy praca przygotowywana była pod jego kierunkiem, nazwę i dane kontaktowe

szkoły (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu).

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu lub cofnięcia zgody na

dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w

dowolnym momencie przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia Konkursu, poprzez przesłanie sto-

sownej informacji na adres organizatora przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezy-

gnacją z udziału w Konkursie.

6.  W  przypadku  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestnika  lub

Uczestnika i przedstawiciela ustawowego zgodnie z pkt 5, zostaną one niezwłocznie usunięte,

a praca konkursowa i pozostałe dokumenty zawierające dane osobowe Uczestnika lub Przed-

stawiciela ustawowego zostaną niezwłocznie zniszczone.

7.  Dane  Laureatów  i  innych  osób  nagrodzonych  mogą  być  rozpowszechniane,  w  tym

publikowane w prasie  lokalnej,  miesięczniku „Poznaj  swój  kraj”,  stronach  internetowych:

w.w.  miesięcznika,  Zespołu  Szkół  im.  Br.  A.  Kosiby  w  Wieliczce,  Powiatu  Wielickiego,

stronie poświęconej konkursowi  www.urokinaszejokolicy.wordpress.com.

8. Po ustaniu celu przetwarzania, dane osobowe, w tym Prace konkursowe zawierające dane

osobowe,  będą przechowywane w celu  archiwalnym przez  okres  wynikający  z przepisów

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018



poz. 217 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie regulacji obowiązujących w Zespole

Szkól im. Br. Alojzego Kosiby.

9. Odbiorcą danych osobowych uczestnika konkursu  będą wszystkie osoby, które w związku

z publikacją danych w miejscach wymienionych w ust.7 będą mogły zapoznać się z nimi,

oraz członkowie Komisji Konkursowej i inne podmioty uprawnione do ich uzyskania na pod-

stawie obowiązujących przepisów prawa.

10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

11. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, okre-

ślone w art. 15-18 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich spro-

stowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podda-

wane profilowaniu.

13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Da-

nych  Osobowych,  w  przypadku  stwierdzenia,  że  jej  dane  osobowe  są  przetwarzane

z naruszeniem przepisów prawa w tym zakresie.

14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,  tech-

nicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem

czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie zapisów funkcjonującego

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych.


