
 

  
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wersja z dn. 08.09.2021 r. 

Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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: „Rozporządzenie”) 
informujemy, że: 

1. Administrator: 

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) gromadzonych i przetwarzanych w 
związku z organizacją Konkursu „Z technologią w świat nauki” dla uczniów szkół podstawowych 
województwa mazowieckiego (dalej: „Konkurs”) jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów w Warszawie (dalej: „OEIiZK”), z siedzibą główną przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 
Warszawa oraz siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 73, 02-006 Warszawa. 
 

2. Dane kontaktowe. 
W przypadku jakichkolwiek żądań i pytań dotyczących Państwa danych osobowych prosimy 

o kontakt na adres e-mail: ppp@oeiizk.waw.pl. 

Mogą Państwo także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: (a) na adres poczty 

elektronicznej: iod@oeiizk.waw.pl, (b) telefonicznie na numer: 22 626 83 90, (c) listownie na adres 

siedziby głównej Administratora. 

 

3. Obowiązek podania danych. 
Podanie danych osobowych w celu zgłoszenia szkoły oraz uczestników do Konkursu jest 
obligatoryjne, warunkujące udział w Konkursie. Udostępnienie danych osobowych w zakresie 
wykraczającym poza wskazany zakres jest dobrowolne. Każdemu przysługuje prawo do odmowy 
udostępnienia danych w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne do udziału w Konkursie. 
 

4. Zakres danych. 
Przetwarzamy tylko niezbędne kategorie danych osobowych, w celu zapewnienia prawidłowej 
organizacji Konkursu w następującym zakresie: 
• dane osobowe uczniów (uczestników Konkursu) takie jak: imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły, 

do której uczestnik Konkursu uczęszcza, klasa, wyniki uzyskane w Konkursie, wizerunek; 
• dane osobowe przedstawicieli ustawowych uczestników Konkursu (rodziców bądź opiekunów 

prawnych), takie jak: imię i nazwisko, podpis; 
• dane osobowe nauczycieli/opiekunów wyznaczonych przez dyrektorów szkół: imię, nazwisko, 

nazwa oraz adres szkoły, adres e-mail, telefon kontaktowy, wizerunek. 
 

5. Cel przetwarzania danych. 
Przetwarzanie danych realizowane jest w następujących celach: 
 organizacja i przeprowadzenie Konkursu,  
 realizacja działań związanych z przyznawaniem nagród i publikowaniem informacji o wynikach 

Konkursu, wydawanie certyfikatów o udziale w Konkursie,  
 prowadzenia dokumentacji związanej z Konkursem,  
 spełnienie obowiązku archiwizacyjnego, 
 prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających wiedzę o Konkursie oraz o osiągnięciach 

uczestników Konkursu m.in. poprzez rozpowszechnianie informacji na stronach internetowych 
i portalach społecznościowych organizatora (OEIiZK), 

 ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. 
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6. Podstawy prawne przetwarzania danych. 

Dane przetwarzane są na podstawie: 

 Art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym powyżej. 

 Art. 6 ust. 1 litera c) Rozporządzenia, w celu realizacji obowiązku prawnego, ciążącego 
na Administratorze, jakim jest obowiązek archiwizacyjny. 

 Art. 6 lit. f) Rozporządzenia do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora, w tym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 

7. Okres przechowywania danych. 
Dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z uczestnictwem w Konkursie 

przetwarzane są przez następujący okres: 
 przez czas trwania danej edycji Konkursu oraz po zakończeniu przez okres niezbędny do 

wykonania przez Administratora przez wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji; 
 do czasu zakończenia działań mających na celu promowanie i upowszechnianie wiedzy 

o Konkursie – do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
w tym celu. 
 

8. Odbiorcy danych. 
Dane mogą zostać przekazane lub udostępnione w całości lub w części innym podmiotom.  

Potencjalne kategorie odbiorców to: 

- instytucja nadrzędna: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 
- instytucje współpracujące z Administratorem w zakresie prawa oświatowego bądź organizacji 

Konkursu: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ministerstwo Edukacji i Nauki, 
- szkoła, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu, 
- dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane 

z utrzymaniem systemów informatycznych, 
- inne podmioty przetwarzające dane na wyłączne polecenie Administratora Danych, które na 

podstawie odrębnej umowy są zobowiązane do ochrony powierzonych im do przetwarzania 
danych. 
 

9. Realizacja praw. 
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją Konkursu, ma prawo dostępu 

do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, jeżeli Administrator 

nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów 

przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, 

którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. Odpowiednie żądanie należy 

skierować na wskazany w danych kontaktowych adres e-mail.  

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją Konkursu na podstawie 

art. 6 lit. f) Rozporządzenia ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku 

wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył 

sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego 

przetwarzania. 

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją Konkursu ma także prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych 

osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) lub wszelkich innych regulacji służących stosowaniu 

postanowień Rozporządzenia. 

Administrator oświadcza, iż podane dane nie będą służyć do monitorowania zachowania celem 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. 


