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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: 

1. Administratorem  danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest: Zespół Szkół 
Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni z siedzibą w Gdyni, Plac św. Andrzeja 2  
(dalej ZSK) 

2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: danuta.ciecierska.zsk@gmail.com 
3. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych: 

a. jest prowadzenie dokumentacji konkursowej i promocyjnej, a podstawą 
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

b. podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych jest 
odrzuceniem zgłoszenia kandydata. Dane osobowe są przechowywane  
do momentu zakończenia konkursu (wykazania spełnienia przez nas 
obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz zarchiwizowane zgodnie  
z obowiązującym stanem prawnym. 

4. Odbiorcy danych: 
a. Upoważniony pracownik Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II  

w Gdyni. 
b. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy 

przepisów prawa. 
c. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. 

5. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie w celach przeprowadzenia konkursu. 
6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przysługuje Ci prawo: 

a. dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, 

b. sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
c. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody, 
d. do przenoszenia danych osobowych, 
e. do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia 

zapomnianym”), 
f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych.  

Administrator Danych Osobowych  

 
…………………………………………………… 

imię i nazwisko uczestnika 

 

 

mailto:danuta.ciecierska.zsk@gmail.com?subject=Zgoda%20RODO%20-%20Konkurs%20antyczny


 

Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni Gdynia, 25.02.2020 r.  

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku  
oraz prac uczniowskich 

Informacja:  Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka  
lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka. Niniejsza zgoda dotyczy 
wszelkich zdjęć fotograficznych i dokumentacji filmowej, wykonanych przez lub 
na zlecenie Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II  w Gdyni, z udziałem 
mojego dziecka.   

 

 

Wyrażam zgodę na wykonywanie w czasie organizowanych przez szkołę konkursów, zdjęć i ich 
publikację, publikację danych dotyczących dziecka, jego rodziców i prawnych opiekunów, jak 
również jego osiągnięć na terenie szkoły i/lub stronie internetowej Zespołu Szkół Katolickich 
im. św. Jana Pawła II w Gdyni, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez szkołę prac mojego 
dziecka wytworzonych pod kierunkiem nauczyciela dla celów szkolnych.  
 
Niniejszym zrzekam się we własnym imieniu i imieniu mojego dziecka wszelkich roszczeń,  
w tym również odnośnie wynagrodzeń (istniejących i przyszłych) względem ZSK w Gdyni   
z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego dziecka oraz osób wymienionych powyżej na 
potrzeby wskazane w tym oświadczeniu i w sposób w nim opisany.  

 
 

……………………………………………………… 

(data, podpis rodziców/ opiekunów prawnych) 

 

 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych własnych i mojego dziecka w związku  
z uczestnictwem w „XVIII Wojewódzkim Konkursie Antycznym” i promocyjnych. Wyrażenie woli 
jest zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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, dalej: RODO).  
 
 

……………………………………………………… 
podpis rodzica uczestnika konkursu  

 


