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Klauzula informacyjna 

 

Administrator Danych, CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie, ul. Złota 58, zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO) informuje, że realizuje cele, w których niezbędnym jest 
przetwarzanie danych osobowych osób chcących wziąć aktywny udział w organizowanym przez naszą placówkę 
Świątecznym Konkursie Fotograficznym – Wielkanoc 2021. Prosimy o zapoznanie się z wymienionymi celami, 
dla których potrzebujemy dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem: 
 

Cel przetwarzania danych osobowych Zakres danych niezbędnych do realizacji celu 

1. Dokumentacja: prowadzenie ewidencji 
uczestników konkursu. 

Podstawa: art.6. ust.1 pkt. a RODO 
Dane identyfikujące uczestnika: 

a. imię i nazwisko uczestnika konkursu, 
b. nazwa szkoły uczestnika konkursu, 
c. imię i nazwisko opiekuna prawnego ucznia – 

w przypadku nieletniego uczestnika konkursu, 
d. imię i nazwisko opiekuna uczestnika konkursu – 

nauczyciela z ramienia szkoły; 

2. Przetwarzanie wizerunku podczas 
uczestnictwa w Konkursie, w tym możliwość 
publikacji wizerunku:  
- na oficjalnej stronie internetowej szkoły 
www.lokuronia.edu.pl, 
- w materiałach informacyjnych i promocyjnych 
związanych w konkursem. 

Podstawa: art.6. ust.1 pkt.a RODO oraz art. 81 ust.1 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich 
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z 
późniejszymi zmianami)  
Dane identyfikujące uczestnika: 

a. imię i nazwisko uczestnika konkursu, 
b. wizerunek osoby w postaci cyfrowej (zdjęcie), 
c. nazwa szkoły uczestnika konkursu; 

3. Powiadomienie w sprawach organizacyjnych 
szkolnych opiekunów uczestników konkursu, 
z wykorzystaniem podanych kanałów 
komunikacji elektronicznej. 

Podstawa: art.6. ust.1 pkt. a RODO 
a. e-mail i telefon kontaktowy do opiekuna z 

ramienia szkoły lub do pełnoletniego ucznia; 
 
1. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przyjętą przez CXIX Liceum Ogólnokształcące 
im. Jacka Kuronia w Warszawie Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych. 
2. Dane osobowe nie będą udostępniane żadnemu podmiotowi zewnętrznemu. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwania konkursu. 
4. Dane osobowe dokumentujące przebieg konkursu będą przechowywane maksymalnie 3 lata w zasobach 
archiwalnych CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie, ul. Złota 58. 
5. Dane osobowe mogą być wykorzystane na stronie internetowej www.lokuronia.edu.pl oraz w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem zgodnie z zawartymi w Klauzuli celami przetwarzania 
danych osobowych.  
6. Uczestnikowi konkursu oraz jego opiekunowi przysługują następujące prawa, zgodnie z RODO:  
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich 
danych, c. prawo do usunięcia danych, d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, e. prawo 
do zapomnienia, f. prawo do złożenia skargi do Prezesa UODO;   

Opiekę nad szkołą w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i nadzór nad prawidłowością 
przetwarzania danych osobowych związanych z celem i jego poszczególnymi procesami pełni Inspektor 
Ochrony Danych (IOD), z którym można uzyskać kontakt poprzez e-mail bsantorek@dbfo-wola.waw.pl 

 
 
 
 
 
 
 

                                  ………………………………………………..…………………………………………………………………….………………………………… 
                                      Data i podpis opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu lub podpis pełnoletniego uczestnika konkursu 

 


