
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU"RYSUJ ZOGIŃSKIM" 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 
str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jak również administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Podlaskim, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, zwana dalej „Szkołą” lub 
„Administratorem”.Dane kontaktowe Administratora:ul. Repkowska 3, 08-300 Sokołów Podlaski, tel. (25) 781 23 20, 
e-mail: sekretariat@szkolaoginskiego.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez e-mail: iod@sokolowpodl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony 
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych zprzetwarzaniem danych. 

2) Pani/Pana dane osobowe i/lub dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu: 
a) podjęcia niezbędnych działań w związku z otrzymaniem zgłoszenia Pani/Pana dziecka do udziału w Konkursiepod 

nazwą „Rysuj z Ogińskim”, przeprowadzanym w Szkole Muzycznej I stopnia im. M.K. Księcia Ogińskiego 
w Sokołowie Podlaskim wdniach 18.05.-24.05.2020 r., zwanym dalej „Konkursem”, w tym: dopuszczenia Pani/Pana 
dziecka do udziału w Konkursie oraz realizacji zobowiązań umownych związanych z przeprowadzeniem Konkursu, 
w tym wyłonieniem zwycięzców oraz przyznaniem nagród, jeśli zostały przewidziane, które to obowiązki określa 
Regulamin Konkursu;/podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. a RODO/ 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z organizacją i przeprowadzeniem przez 
Administratora Konkursu;/podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO/ 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to Administrator niezwłocznie 
wskaże prawnie uzasadnione interesy, w celu realizacji których będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe i/lub dane 
osobowe Pani/Pana dziecka. 

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych i/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka są wszystkie podmioty, którym 
przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań ustawowych oraz zobowiązań umownych 
(regulaminowych)Administratora, w tym w szczególności: uprawnieni urzędnicy organów administracji publicznej, obsługi 
sekretariatu, obsługi księgowej, obsługi informatycznej, obsługi prawnejoraz wszelcy inni uprawnieni pracownicy 
i współpracownicy Administratora (uprawnieni do uzyskania danych osobowych wzgodzie z właściwymi przepisami 
prawa). 

4) Pani/Pana dane osobowe ani dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani 
organizacji międzynarodowej.Jednakże z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem a Panią/ Panem, czy 
też osobą, której dane osobowe dotyczą może odbywać się w formie elektronicznej, m.in. poprzez systemy poczty 
elektronicznej, komunikatory, aplikacje mobilne i komputerowe, w tym aplikacje do wykonywania połączeń za pomocą 
Internetu, a Administrator nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, to 
w konsekwencji Administrator niniejszym informuje o powzięciu zamiaru przekazania tych danych osobowych do państwa 
trzeciego w sytuacji, gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej. Administrator 
informuje także, że takie przekazanie we wskazanych powyżej wypadkach jest niezbędne do prawidłowego wykonania 
obowiązków związanych z kontaktem z osobą, której dane dotyczą. W związku z powyższym poprzez udostępnienie 
Administratorowi danych do kontaktu (zwłaszcza adresu poczty elektronicznej) bądź wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że osoba której 
dane dotyczą upubliczniła swoje dane i/lub dane swojego dziecka wzakresie komunikacji elektronicznej 
z Administratorem. 

5) Administrator będzie przechowywał dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do czasu prawidłowego 
zakończenia Konkursu, a w przypadku ewentualnych nieprawidłowości - najpóźniej do momentu wygaśnięcia roszczeń 
związanych z wykonaniem zobowiązań umownych (regulaminowych) dotyczących realizacji Konkursu. Wprzypadku 
danych przetwarzanych na podstawie art.6ust. 1 lit. a RODO Administrator będzie je przechowywałdo momentu cofnięcia 
zgody na ich przetwarzanie, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO najpóźniej do 
czasu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze – w obu jednak przypadkach nie dłużej niż do 
czasu, októrym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana/ i/lub Pani/Pana dziecko danych osobowych przysługuje 
Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych 
osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych. 
Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy sekretariat@sm.sokolowpodl.pl. 

7) Pani/Pana dane osobowe ani dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

8) Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla celów związanych z udziałem 
Pani/Pana dziecka w Konkursie. Brak podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. 



 
………………………………………… 
………………………………………… 
(imię i nazwiskouczestnika konkursu – a w przypadku, gdy uczestnik konkursu nie jest osobą pełnoletnią: 
 imiona i nazwiskarodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu) 

………………………………………… 
(adres e-mail uczestnika konkursu - a w przypadku, gdy uczestnik konkursu nie jest osobą pełnoletnią: 
adres e-mailrodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu) 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
uczestnika konkursu „Rysuj z Ogińskim” 

 
 

……………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu niebędącego osobą pełnoletnią) 

 
Po zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla uczestników konkursu „Rysuj z Ogińskim”, 

której egzemplarz otrzymałam/em,wyrażam zgodę na:* 
 przetwarzanie moich danych osobowych, 
 przetwarzanie danych osobowych mojego/będącego pod moją opieką dziecka, 
 rejestrowanie mojego wizerunku/rejestrowanie wizerunkumojego/będącego pod moją 
opieką dziecka w związku z moim uczestnictwem/ z uczestinctwem dziecka w konkursie 
pod nazwą „Rysuj z Ogińskim”, organizowanym przez Szkołę Muzyczną I stopnia im. 
M.K. Księcia Ogińskiego wSokołowie Podlaskim w dniach 18.05.-24.05.2020 r., zwanego 
dalej „Konkursem”, jak również wyrażam zgodę na wykorzystaniemojego wizerunku/ 
wizerunku dziecka poprzez umieszczanie go na stronie internetowej Szkoły, w mediach 
społecznościowych Szkoły (na Facebooku Szkoły) lub w innych materiałach 
informacynych udostępnianych przez Szkołę, 
 prezentowanie wytworów artystycznych mojego/będącego pod moją opieką dziecka, 
stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na 
zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, 

w celui w zakresie niezbędnym do umożliwieniami/mojemu/będącemu pod moją opieką dziecku 
udziału wKonkursie oraz w celach związanych zprzeprowadzeniem i realizacją tego Konkursu, 
wyłonieniem zwycięzców oraz przyznaniem ewentualnych nagród, jak również w celach 
wypełniania przez Szkołę jak administratora danych prawnie ciążących na niej obowiązków. 
 

Zostałam/em poinformowana/y o tym, że w każdej chwili mam możliwość wycofania 
w/w wyrażonej zgody, awycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

 
Oświadczam także, że wyrażam przedmiotową zgodę oraz podaję swoje dane osobowe, 

i/lub dane osobowe mojego/będącego pod moją opieką dziecka dobrowolnie oraz że dane te są 
zgodne z prawdą. 
 

 

…………………………… …………………………………….. 
miejscowość i data podpis uczestnika konkursu będącego osobą pełnoletnią lub 

podpisy rodziców/opiekunów prawnych** 
 

 

                                                 
*w celu wyrażenia zgody proszę zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat lub kwadraty, przykład zaznaczenia: , zaś 
niepotrzebne sformułowania proszę skreślić 
** w przypadku, gdy władza rodzicielska jest sprawowana przez oboje rodziców/opiekunów prawnych, proszę 
o złożenie obu podpisów 


