
Klauzula informacyjna dla uczestników międzyszkolnego konkursu plastyczno – literackiego
,,A jednak się kręci ! ’’

dla uczniów klas I – VIII Szkół Podstawowych  miasta i gminy Grudziądza

Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z późń. zm.), zwanym dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest:
a) Szkoła Podstawowa nr 16, zwana dalej Szkołą, ul. Kochanowskiego 19, 86-300 Grudziądz,
tel. (56) 46 228 03, e-mail: sp16.grudziadz@interia.pl – w zakresie  przeprowadzenia konkursu
b) Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, zwane dalej Planetarium, ul. Hoffmanna 1/7,
86-300 Grudziadz, tel. (56) 46 583 84 – w zakresie zorganizowania wystawy prac nagrodzonych
        c)  Zespół Placówek Młodzieżowych Bursa, zwana dalej Bursą,  ul. gen. Józefa Hallera 37,     
        86-300 Grudziadz,tel.(56) 64 350 00 – w zakresie zorganizowania wystawy prac nagrodzonych

1. Szkoła  wyznaczyła  Inspektora  Ochrony  Danych,  którym  jest  Małgorzata  Smelkowska,  
ul. Piłsudskiego 51, tel. 56 45 10 471 lub 471, e-mail m.smelkowska@um.grudziadz.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora:
a) Szkoła - w celu zbierania zgłoszeń i  prac konkursowych,  przeprowadzenia  konkursu, wyłonienia
zwycięzców i przesłania (wręczenia) nagród
b) Planetarium - w celu wyróżnienia zwycięzców szkoły poprzez umieszczenie ich danych wraz z pracą
konkursową w Planetarium
        c)  Zespół Placówek Młodzieżowych Bursa- w celu wyróżnienia zwycięzców szkoły poprzez        
         umieszczenie ich danych wraz z pracą konkursową w Bursie
na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO,  art.  22  ust.  6  ustawy  z  dnia  7  września  1991r.   
o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2022r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad.
Dane  osobowe  w  postaci  wizerunku  uczestnika  konkursu  będą  przetwarzane  na  podstawie  
art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO  oraz  art.  81  ustawy  o  prawach  autorskich  i  prawach  pokrewnych  
w celu promocji konkursu.

1. Dane  osób  nagrodzonych  będą  przetwarzane  bezterminowo  w  związku  z  umieszczeniem  ich  
na wystawie prac, stronie internetowej www.sp16.pl , www.planetarium.grudziadz.pl/gdk, kopernik.grudziadz.pl
, natomiast dane pozostałych uczestników biorących udział  w konkursie

do końca roku szkolnego w którym jest zorganizowany konkurs.
2. Odbiorcami danych będą:

a. osoby fizyczne odwiedzające wystawę prac, stronę internetową, na której umieszczone będą wyniki
konkursu lub galerię zdjęć,
b. wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

1. Państwa  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  ani  poddawane  procesowi
profilowania.

2. Nie  podanie  danych  spowoduje  odmowę  uczestnictwa  w  konkursie.  Przetwarzanie danych  
w zakresie  wizerunku jest  dobrowolne  i  będzie  ono realizowane  na  podstawie  zgody do czasu jej
odwołania.  Wycofanie  zgody  skutkuje  zaprzestaniem  przetwarzania  wizerunku,  jednak  
do czasu ukazania się publikacji lub zamieszczenia go na stronie internetowej organizatora konkursu.

3. Przysługują Państwu prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  wniesienia  skargi  
do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  na  adres:  Urząd  Ochrony
Danych  Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa,  jesli  uznają  Państwo,  
ze przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisow „RODO”.

              ważne od dnia: 28.02.2023 r.
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                                                               ZGODA OPIEKUNA                                                                
Wyrażam zgodę na udział w międzyszkolnym konkursie Szkół Podstawowych

,,A jednak się kręci ! ’’

Dane uczestnika konkursu:

Nazwisko i imię (imiona) ………………………………………………………………………………..

Szkoła  ..…………………………………………………………………………………………………..

Dane  zawarte  w  formularzu  zgłoszeniowym  będą  wykorzystane  dla  celów  związanych  
z przeprowadzeniem konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przesłaniem (wręczeniem nagród) oraz wyróżnieniem
ich na terenie miasta i gminy Grudziądz poprzez umieszczenie pracy i danych  jej autora w Bursie,
w Planetarium w zakresie określonym w Regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej
Szkoły.  Konsekwencją  niepodania  danych  będzie  brak  możliwości  uczestnictwa  
w konkursie. Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem  międzyszkolnego konkursu ,,A jednak się kręci ! ’’
i akceptuję jego postanowienia.

………………………                          …..…………………………………
               data              podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda na przetwarzanie danych związanych z wizerunkiem

Ja, niżej podpisany po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla uczestników konkursu

…………………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko

wyrazam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku

……………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka oraz klasa i Szkoła

przez Szkołę Podstawową nr 16 w celu przeprowadzenia konkursu ,,A jednak się kręci ! ’’
Wizerunek  uczestnika  konkursu  może  być przetwarzany w postaci  wystawy prac,  zdjęć  i  plików
wideo  w gazetkach,  na  tablicach  w  SP  16  oraz  Planetarium i  Bursy,  na  stronach  internetowych
prowadzonych przez SP 16 oraz Planetarium i Bursę w tym serwisach społecznościowych oraz innych
formach  dokumentowania  pracy,  np.  przez  telewizję  lokalną  w  celach  związanych  z  promocją
konkursu. Uczestnikom nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu
wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
Wyrazenie  zgody  jest  zgodne  z  postanowieniami  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego
i  Rady  (UE)  2016/679  z  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osob  fizycznych  w  związku  
z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wyrazona zgoda jest dobrowolnym oswiadczeniem. W kazdej chwili
posiadacie Państwo prawo do wycofania niniejszej zgody, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………            ……………………………..

  miejscowość, data                             podpis rodzica/opiekuna prawnego


