
Załącznik nr 2 do Konkursu literackiego „Nowa Epoka” 

 

 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych 

1) Administratorem danych osobowych jest: VI Liceum Ogólnokształcące im. I. J.           
Paderewskiego w Poznaniu, ul. Krakowskiej 17, 61-889 Poznań. 

 
2) W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,,            
przesyłając e-mail na adres iod_4oswiata@um.poznan.pl lub korespondencyjnie na adres         
Administratora. 
 

3) Celem przetwarzania danych jest należyte przeprowadzenie przez Samorząd Uczniowski          
Administratora Konkursu Literackiego dla młodzieży pt. „Nowa Epoka”. 
 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1             
lit. a) RODO).  

W celu ustalenia lub 
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora ( art. 6 ust.1 lit. f) RODO). 

 
4) Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, jest dobrowolne, ale             
w zakresie określonym Regulaminem Konkursu jest warunkiem wzięcia w nim udziału przez            
Uczestnika, a brak danych i/ lub zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi lub wykluczy z              
udziału w Konkursie i skutkować będzie pozostawieniem przesłanej pracy bez rozpatrzenia. 

 
5) Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu,           
a po jego zakończeniu przechowywane będą w celu i jedynie przez okres zgodny z              
przepisami prawa. 

 
6) Uczestnik prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich: sprostowania,            
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo          
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,            
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

7) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.         
Wówczas Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w            
stanie wykazać, że w stosunku do danych osobowych istnieją dla Administratora 
ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i           
wolności Uczestnika lub dane będą niezbędne 
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 

mailto:iod_4oswiata@um.poznan.pl


8) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony            
danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 
 

9) Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z 
Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, 
podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów 
informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia 
dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, kancelariom 
prawnym, Miastu Poznań oraz podmiotom 
uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa. 

 
10) Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również            
profilowane. 

11) Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie: 

 

    danych osobowych mojego dziecka, 

 

     moich danych osobowych /dotyczy uczniów pełnoletnich/, 

 

...................................................................................................................................................
.............. 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

do celów uczestnictwa w konkursie literackim „Nowa Epoka” organizowanym przez          
Samorząd Uczniowski VI Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.           
Jednocześnie wyrażam zgodę na: 

 

    publikację danych osobowych mojego dziecka/moich danych osobowych*, 

 

nieodpłatne wykorzystywanie w celach związanych z Konkursem wizerunku mojego/          
mojego dziecka*, poprzez zamieszczenie informacji w prasie, mediach, internecie. 

 

    ......................................................................  
......................................................................    /miejscowość – data/ 
/podpis rodzica /opiekuna prawnego  
 
lub pełnoletniego ucznia/ 

* Niepotrzebne skreślić 

 


