
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NAUCZYCIELA-OPIEKUNA

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez III Liceum
Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK z siedzibą przy ul. Senatorskiej 13,
18-400 Łomża:

 w zakresie imienia, nazwiska, nazwy i adresu szkoły, w celu organizacji i przeprowadzenia
oraz udostępnienia informacji o wynikach XIV Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej
„Polska  to My”

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/-ana, iż mam prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Otrzymałem klauzulę informacyjną o treści stanowiącej załącznik do niniejszej zgody.

             ………………………………….…………....................

                                                                                                                                                   Data i podpis



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy

Obwodu Łomżyńskiego AK, 18-400 Łomża, ul. Senatorska 13.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu

Łomżyńskiego AK w Łomży możliwy jest pod adresem email: iod@lo3.lomza.pl.

3) Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w następujących celach:

 organizacji i przeprowadzenia konkursu,

 udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
4) Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą: podmioty świadczące usługę obsługi

systemów i oprogramowania informatycznego administratora, obsługi poczty tradycyjnej

i elektronicznej oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie

przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach

określonych w przepisach RODO. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem. 

7) Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą przez okres niezbędny do wyżej wymienionych

celów, a po zakończeniu konkursu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji

dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji

celów, do jakich zostały zebrane.

10) Dane Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane

profilowaniu.




