
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 

1. Dane osobowe uczestników konkursu są wykorzystywane na podstawie przepisów o ochronie 

danych osobowych, w tym Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2018 poz. 1000), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 

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 („RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu 

z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 9 86-300 Grudziądz.  

3. Dane zbierane od Uczestników konkursu: 

a. imię, nazwisko, wiek, dane szkoły/placówki zgłaszającej Uczestnika, imię, nazwisko, adres e-mail i 

telefon kontaktowy nauczyciela w przypadku zgłoszeń przez instytucję (szkoła), 

b. imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy rodzica lub 

prawnego opiekuna, w przypadku zgłoszeń indywidualnych, 

c. są zbierane na podstawie wyrażonej na karcie zgłoszenia zgody i przetwarzane w celu 

przeprowadzenia konkursu i wszystkich czynności z tym związanych: przyznania nagród i wręczenia 

dyplomów, prezentacji prac na wystawie pokonkursowej (we wnętrzach ZSBiP, szkolny profil 

Facebook, strona internetowa ZSBiP). 

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

5. W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego 

przepisy prawa, dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości, 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 

6. W przypadku naruszenia jakichkolwiek zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych, mogą 

Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od czasu rozstrzygnięcia konkursu. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym warunkującym udział w konkursie. 

Zgoda 

Wyrażam zgodę na na przetwarzanie danych osobowych 

………….……..……………………………(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 („RODO”). 

……………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu 

 

Karta zgłoszenia prac do konkursu 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu……………….……………………………….wiek…………….. 

dane szkoły/placówki (nazwa, adres, telefon, e-mail)……….…………………..……………………… 



……….…………………………………………………………….……………..……………………… 

imię i nazwisko i numer telefonu nauczyciela………….……………………………………………… 

imię i nazwisko i numer telefonu rodzica/prawnego opiekuna (tylko w przypadku zgłoszenia 

indywidualnego)……………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczenie 1 

Oświadczam, że prace zgłoszone do konkursu wykonałam/wykonałem osobiście. 

…………..…………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

 


