Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla rodzica / opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO) informujemy, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 65 im. Juliusza Słowackiego z siedzibą
przy ul. Pojezierskiej 10 w Łodzi, tel. 42 651 56 21, e-mail: szkola@sp65lodz.pl



Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez adres e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl



Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu:


zapewnienia bezpieczeństwa uczestników konkursu oraz ochrony mienia, poprzez zastosowanie środków technicznych
umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny), zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO





organizacji konkursu oraz udokumentowanie jego przebiegu zgodnie z załączoną dobrowolną zgodą na udział dziecka
w konkursie, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcą danych osobowych mogą być członkowie komisji konkursowej, uczestnicy konkursu, szkoły do których uczęszczają
uczestnicy konkursu, osoby obecne podczas uroczystości wręczenia nagród, a także osoby przeglądające listę nagrodzonych prac
opublikowanych na stronie internetowej organizatora konkursu



Dane osobowe uczniów przetwarzane w celu:








zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz ochrony mienia będą przechowywane nie dłuższej niż 1 miesiąc



organizacji konkursu oraz udokumentowania jego przebiegu będą przetwarzane w okresie związanym z organizacją Konkursu
lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiada Pani/Pan
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych



Podanie danych osobowych ucznia w celu udziału w konkursie jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie uniemożliwi udział
Państwa dziecka w konkursie



Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania

