
Załącznik nr 2 

 

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, 

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze informuje, że: 

1 Administratorem danych osobowych pozyskanych od osoby zainteresowanej uczestnictwem w 

konkursie „Pierwsza pomoc” na zasadach opisanych w regulaminie konkursu jest Dyrektor Zespołu 

Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze, ul. Drzonków - Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra, tel: +48683275128, 

email: ze4zgora@gmail.com 

2 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 880 100 339,e-mail:inspektor-ng@cuw.zielona -gora.pl. 

3 Dane osobowe na potrzeby konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), zwanego 

dalej RODO. 

4 Dane osobowe zawarte w przesłanych pracach będą przetwarzane w celu identyfikacji prac i 

rozstrzygnięcia konkursu na zasadach opisanych w regulaminie konkursu. 

5 Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu i do 2 mc-y od jego 

rozstrzygnięcia. 

6 Osoba odpowiadająca na zamieszczone ogłoszenie o konkursie nie jest obowiązana do podania 

wskazanych w nim danych osobowych, jednakże ich podanie jest warunkiem umożliwiającym uczestnictwo w 

konkursie. 

7 Dane pozyskane na potrzeby konkursu nie będą przekazywane innym odbiorcom, jednakże odbiorcą 

danych może być działający na zlecenie szkoły podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i 

usuwania awarii. 

8 Osobie, która przekazała dane w związku z uczestnictwem w konkursie, zgodnie z przepisami RODO, 

przysługuje prawo: 

a) dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania, 

b) żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także 

prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia, 

c) żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych 

jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie prowadzonym przez naszą szkołę, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy kwestionuje ona prawidłowość zebranych danych 

osobowych na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych, 

e) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła w odpowiedzi na niniejszy konkurs, oraz 

przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, 

f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. 

g) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej 

danych osobowych. 

          ….……………..…….…………………… 
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