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Klauzula informacyjna RODO 

dla uczestników konkursu plastycznego: EKO Ludek 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 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 (Dz. U. EU. L. 2016.119.1)  [dalej: 

RODO], informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów jest Gmina 

Popielów, ul. Opolskiej 13, 46-090 Popielów, tel.: (77) 4275 822 , e-mail: ug@popielow.pl ( dalej: 

Administrator) . 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych  możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: iod@popielow.pl   lub 

listownie na adres siedziby Administratora z dopiskiem "IOD". 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów w zakresie imienia i nazwiska oraz 

danych kontaktowych tj. numer telefonu, adres e-mail przetwarzane będą w celu udokumentowania udziału 

w  konkursie plastycznym: EKO Ludek,  na potrzeby realizacji i rozliczenia projektu.  

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w oparciu o załącznik nr 1 do 

Regulaminu - Karty zgłoszenia uczestnika do udziału w konkursie plastycznym,  art. 6 ust. 1 lit c RODO, w 

związku z art. 51 ust.1 pkt. 14 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. poz.1148 z 2019 ze zm.). 

5. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów,  mogą zostać udostępnione pod-

miotom i instytucjom bezpośrednio zaangażowanym w realizację projektu, w szczególności: 

 Instytucji Zarządzającej - Marszałkowi Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastow-

ska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Udostępnienie danych może nastąpić również w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, takim organom i 

instytucjom jak sądy, organy ścigania. 

6. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane  do państw 

trzecich lub  organizacji międzynarodowych, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu. 

7. Uczestnik konkursu/jego rodzice/prawni opiekunowie posiadają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym mo-

mencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. Uczestnik konkursu/jego rodzice/prawni opiekunowie posiadają prawo dostępu do swoich danych osobo-

wych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

9. Uczestnik konkursu/jego rodzice/prawni opiekunowie posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy uzna Pani/Pan  że dane  przetwarzane są niezgodnie 

z prawem (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów będą przechowywane na podsta-

wie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie 

krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), a na stronie internetowej do końca 2022r. 

11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w postaci nazwy szkoły, imienia, nazwiska, 

klasy oraz informacji dot. szkoły, do której uczestnik uczęszcza jest dobrowolnym, ale koniecznym 

warunkiem, aby brać udział w konkursie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika ma charakter 

dobrowolny i nie wpływa na możliwość udziału uczestnika w konkursie. Powyższe zgody mogą być w 

każdym czasie cofnięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 

przed jej cofnięciem. 

12. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przetwarzane w procesie 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.            
 

                                                                                 __________________________________________________  
                                                                                             miejscowość, data i czytelny podpis opiekuna prawnego  

 


