
Klauzula informacyjna dla uczestników  
Gminnego konkursu historycznego  

„Drogi do Niepodległości” 

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych uczestników 
Gminnego konkursu historycznego „Drogi do Niepodległości” organizowanego przez Szkołę 
Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest SZKOŁA PODSTAWOWA 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KIELNIE, 84-208 Kielno, 
ul. Szkolna 4, z którą można się skontaktować : 
– telefonicznie: (58) 676-07-14 
– pisemnie na adres: 84-208 Kielno, ul. Szkolna 4, 
– za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zskielno.pl 
 
2. Inspektorem danych osobowych jest osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły, z którą można 
się skontaktować pisząc na adres e-mail: sekretariat@zskielno.pl 
 
3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są wyłącznie w następujących celach: 
a) organizacji i przeprowadzenia konkursu, w tym identyfikacja Uczestników i weryfikacja spełnienia 
przez nich warunków uprawniających do udziału w konkursie, określonych w Regulaminie Konkursu, 
b) publikacji wizerunku na stronie internetowej Administratora, 
c) wydania nagród. 
 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez rodzica, bądź 
prawnego opiekuna- załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych). 
 
5. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu usuwa 
się lub przechowuje się na czas publikacji na stronie internetowej. 
 
6. Rodzic, bądź prawny opiekun ma prawo dostępu do podanych danych osobowych uczestnika, 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia lub do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego. 
 
7. Rodzic, bądź prawny opiekun ma prawo do wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Następstwem wycofania 
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest zakończenie jego uczestnictwa 
w konkursie. 
 
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych. Decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych nie podejmuje się 
w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje się. Administrator nie przewiduje przetwarzania 
danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. 
 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w konkursie niezbędne. 
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