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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci oraz 

dla samych uczniów biorących udział  w konkursach, zawodach  itp. organizowanych przez 

Szkołę Podstawową im. Prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie)  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. prof. Jana 

Czekanowskiego w Cmolasie, 36-105 Cmolas 269. Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania państwa danych osobowych każdorazowo określonych w ogłoszeniu, 

regulaminie, wymaganiach itp. dla uczestników danego konkursu, zawodów. Są to 

najczęściej imię i nazwisko, adres e mail, wizerunek uczestnika. Administrator 

każdorazowo określa czy do uczestnictwa wymagana jest zgoda na dostęp do 

wszystkich wymaganych danych lub czy można udzielić zgody na przetwarzanie 

części danych osobowych np. imienia i nazwiska a np. nie wyrazić zgody na 

wykorzystanie wizerunku uczestnika.  Telefon kontaktowy do administratora 17 283 

77 08, e- mail spcmolas@spcmolas.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się 

skontaktować: tel 17 283 77 08, e-mail iod@spcmolas.pl 

3. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie 

j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – 

Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy 

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu 

realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych  

w placówce,  

4. W szkole przetwarzane są dane osobowe za pomocą monitoringu wizyjnego. Obraz 

monitoringu jest nagrywany. Nagrania monitoringu przechowywane są przez okres 

max. 14 dni a następnie automatycznie kasowane przez system. 

5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest pisemna zgoda. 

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.   

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przez 

organizatorów danego konkursu, zawodów itp. i zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  

 

mailto:sp3sokolka@gmail.com

