
                                                                              

                                                      

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im . Komisji Edukacji 

Narodowej w Siedlcach, ul. Konarskiego 5/7, 08-110 Siedlce. Poniżej znajdziesz wszelkie 

niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją 

usługi Konkursu „Lektura na plakacie” – konkurs plastyczno-literacki na plakat do filmowej 

lub teatralnej adaptacji lektury szkolnej.  

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Patrycja Cabaj, 

iodo@sp1.siedlce.pl,  tel. 25 794 35 01. 

2. Przedstawicielem Administratora jest: Magdalena Olszewska-Silna - dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Siedlcach, ul. Konarskiego 5/7, 08-110 Siedlce. 

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 oraz art. 7 Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby konkursu „Lektura na plakacie”. 

5. Administrator będzie przetwarzał dane zwykłe uczestników konkursu „Lektura 

na plakacie” w zakresie: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły, imiona i nazwiska 

rodziców/opiekunów prawnych; wizerunek w celach promocyjnych. 

6. Administrator danych osobowych jest upoważniony do wykonywania następujących 

czynności przetwarzania powierzonych danych: organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,, usuwanie lub niszczenie, które są 

w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celu. 

7. Zgoda na udział w konkursie jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych. 

8. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej pisemnego wycofania. 

9. Dane osobowe uczestników konkursu oraz ich opiekunów prawnych będą powierzone, na 

podstawie umowy, Współorganizatorowi konkursu, którym jest Miejska Biblioteka 

Publiczna w Siedlcach, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 08-110 Siedlce. 

10. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich 

danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora 

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej 

zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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