
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

( W TYM WIZERUNKU UCZESTNIKÓW KONKURSU 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ SZKOŁĘ) 

 

zgodnie z Rozporządzeniem 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. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim 

adres: ul. Piękna 7a Mińsk Mazowiecki 

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane         

w celu wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym dla uczniów gimnazjum i 

szkół podstawowych „Macierzanka” organizowanym przez Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim 

UDOSTĘPNIANE DANYCH OSOBOWYCH 

Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Gimnazjum i 

Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim będą mieć 

wyłącznie upoważnieni pracownicy  i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków 

związanych z Konkursem. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe uczniów będą przetwarzane na podstawie zgody i będą przechowywane do 

momentu wycofania zgody. 

PRAWO DOSTĘPU 

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich 

sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia. 

PRAWO DO SKARGI 

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych 

osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

INFORMACJA O WYMOGU/ DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych ucznia ma charakter dobrowolny ale niezbędny do udziału 

dziecka w Konkursie. 

 

           



ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

 

……………………………………..……………………….. 

Imię i nazwisko dziecka  

…….. 

Klasa  

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Nazwa i adres szkoły  

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w Powiatowym 

Konkursie Przyrodniczym dla uczniów szkół podstawowych „Macierzanka” 

organizowanym przez Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy 

Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. 

Znam i akceptuję zapisy regulamin konkursu. Potwierdzam, że zapoznałem się z informacją 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych mojego dziecka) w związku z jego udziałem w 

konkursie – zgodnie z art. 13 RODO. 

 

 

 

……….…………………...  ……..…………………………………….. 
(miejscowość, data)             (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów) 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 


