Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO1 informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie z siedzibą przy ul. Wańkowicza 1, 10-684
Olsztyn, NIP 7392721317, REGON 510618113, tel. 89 542 90 15, email: szkol@zso3.olsztyn.pl,
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj.
a) w celu przygotowania, przeprowadzenia oraz udokumentowania X Turnieju Wiedzy o
Krajach Anglojęzycznych;
b) gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
3. Odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc
współorganizatorzy: Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie, Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Olsztynie, Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz
dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające prowadzenie przez nas działań marketingowych, osoby,
które - z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane
osobowe (pracownicy/współpracownicy), ale również podmioty trzecie zapewniające usługi kurierskie,
prawne, pocztowe.
4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww.
praw dla osób, których dane dotyczą, udostępnia sekretariat Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3
w Olsztynie.
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:
a) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej
odwołania;
b) dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą
przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu, do
końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;
c) dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów
prawa, np. podatkowych i rachunkowych, będą przetwarzane przez okres wskazany
w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich
zrealizowania.
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7. Podanie danych jest warunkiem udziału w X Turnieju Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Odmowa
podania danych uniemożliwia udział w Turnieju.
8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem
praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:
Tomasz Trzciałkowski
infolinia: +48511793443
email: kontakt@idpo.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
X Turnieju Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez administratora danych na potrzeby organizacji i promocji X Turnieju Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych, zgodnie z zasadami przedstawionymi powyżej.
……………………………………………………………………………………………………….………
(mię i nazwisko uczestnika/nauczyciela koordynatora drużyny)

……………….………………………………………….…………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/nauczyciela koordynatora drużyny)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Stosownie do brzmienia art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 2, wyrażam zgodę
na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku ………………………………………………………… przez
administratora danych, w celu zamieszczenia wykonanych fotografii oraz materiału wideo w
dokumentacji X Turnieju Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych oraz w mediach elektronicznych, prasie,
materiałach drukowanych.

……………….………………………………………….…………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/ nauczyciela koordynatora drużyny)
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