
Jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? (klauzula informacyjna)  
1. Administratorem danych osób biorących udział w konkursie jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie 

(ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów, nr telefonu: 17 748 23 10). 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod1@erzeszow.pl .  

3. Dane osobowe, podane w tym formularzu lub później w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane  

- w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, 

- publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronach internetowych organizatora (Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Rzeszowie) i w mediach,  

- w działalności edukacyjno - informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie i Przedszkola 

Publicznego Nr 15 w Rzeszowie  w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie 

publicznym, którym jest możliwość zorganizowania Konkursu i umożliwienie uczestnikom Konkursu 

wzięcia w nim udziału oraz cel szczegółowo określony w  Regulaminie Konkursu, 

- a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego 

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 zwanego dalej RODO. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z §2 Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ramach festiwalu PORT RZESZÓW – XXVI Dni Kultury 

Marynistycznej i Dziecięcego Festiwalu Marynistycznego Rzeszowski Żagielek 2022, który w bieżącym 

roku odbędzie się w II LO w Rzeszowie. Protokół komisji konkursowej i lista nagrodzonych zamieszczone 

zostaną na stronach internetowych: www.sp2.rzeszow.pl, www.pp15.resman.pl, https://port-rzeszow.pl/  

Dane osobowe przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane 

fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród i/lub 

usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagrody (Zwycięzcy otrzymają nagrody drogą pocztową). 

6. Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO na 

potrzeby opublikowania informacji o laureatach konkursu.  

7. Będziemy publikować imię i nazwisko, wizerunek, nazwę szkoły oraz pracę konkursową wybranych 

uczestników w  konkursie, na stronach internetowych: www.sp2.rzeszow.pl, www.pp15.resman.pl, 

https://port-rzeszow.pl/, czy w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Rzeszowie.  

Zgoda ta może zostać odwołana (wycofana) w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało 

jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. 

8. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony w tych 

przepisach (5 lat).  

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 

kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych.  

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w pracy 

konkursowej w sposób zautomatyzowany.  

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w konkursie.  

 


