
Załącznik nr 1a do regulaminu konkursu 

Klauzula informacyjna 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia 
obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO,  organizator: I Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku  informuje poniżej o zasadach 
i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu 
prawach z tym związanych: 
 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników  i zwycięzców 
konkursu jest   I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego ul. 
Kościuszki 29 , 19 – 400 Olecko tel. (87) 523 41 83. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja przebiegu  
Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie” . 

3. Podanie danych osobowych uczniów i wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych na potrzeby organizacji konkursu jest dobrowolne, jednakże 
niepodanie danych i brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia uczniom 
udział w konkursie. 

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i 
nazwisko,        b) klasa, c) szkoła, do której uczęszcza, d) imię i nazwisko 
opiekuna pod kierunkiem, którego została wykonana praca. 

5. Dane osobowe uczniów i ich nauczycieli/opiekunów  będą publikowane na 
platformie konkursu www.matematykawobiektywie.lo.olecko.pl 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy i podmioty publiczne oraz 
inne instytucje na podstawie przepisów prawa. 

7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami do 
czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celu konkursu. 

8. Uczestnik konkursu ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich 
danych i ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do 
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz 
prawo do sprzeciwu przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych 
odpowiednio w art. 17 – 22 RODO.  

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczniów przez 
Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

10. W oparciu o dane osobowe uczniów Administrator nie będzie podejmował 
wobec uczniów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będący wynikiem 
profilowania.  


