
Załącznik  

do Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Człowiek opiekunem zwierząt”  

dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, stanowiącego załącznik do zarządzenia  

Nr 63/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 września 2018 r.  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 

(dalej: RODO), informuję, iż: 

➢ Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 40  

w Krakowie, ul. Pszczelna 13. 

➢ Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Krzysztof Krall Kontakt  

email: inspektor3@mjo.krakow.pl 

➢ Dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia Międzyszkolnego  

Konkursu plastycznego „Człowiek opiekunem zwierząt” dla uczniów szkół podstawowych w 

roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). 

➢ Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

Pani/Pana dziecka w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Człowiek opiekunem 

zwierząt” dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. 

➢ Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 

➢ Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

➢ Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

➢ Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

➢ Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane. 

➢ Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

 

 Podpis Rodzica 

 

……….………………………….. 
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