Załącznik Nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA
Przyjmuję do wiadomości, iż:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016
L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół i Przedszkole w
Tykocinie z siedzibą w Tykocinie przy ulicy Jana Kochanowskiego 1 reprezentowany
przez Dyrektora.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:
iod@eterneco.eu
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a– udzielonej zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia XII Konkursu
Piosenki pt.: „Piosenki pokolenia naszych rodziców” Tykocin 2019 oraz publikacji
wizerunku i wyników konkursu w mediach: Internecie, Prasie.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje
Panu/Pani prawo do:
 sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
 usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,
 przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania
danych osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
zautomatyzowanemu profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
10. Podanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na konkurs jest niezbędne
do udziału wXII Konkursu Piosenki pt.: „Piosenki pokolenia naszych rodziców”
Tykocin 2019.

