
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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 

zwanego dalej RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z art. 1 pkt 20 ustawy Prawo 

Oświatowe.. 

Informacje dotyczące administratora danych osobowych: 

Współadministratorami danych osobowych osób biorących udział w XII Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym 

są: 

a) Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego z siedzibą ul. Ćwikłowa 1, 30-377 

Kraków, 

b) Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą w Warszawie (00-922), ul. Wawelska 52/54. 

Mogą się Państwo z nami kontaktować poprzez email: konkurs.eko.sp62@gmail.com  

Inspektor ochrony danych: 

Osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:  

a) Inspektor Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego 

w Krakowie, dane kontaktowe: inspektor3@mjo.krakow.pl 

b) Inspektor Ochrony Danych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, dane kontaktowe: 

inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl 

 

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych (RODO). Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji 

XII Ogólnopolskiego Konkurs Ekologicznego, a następnie w celu archiwizacji dokumentów na podstawie ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164), zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Będziemy publikować imię i nazwisko, nazwę szkoły, prace konkursowe oraz zdjęcia z gali rozdania nagród 

z wizerunkiem wybranych uczestników w konkursie, na stronie internetowej https://sp62krk.edupage.org/ oraz w 

innych wybranych przez Organizatora konkursu mediach. 

Odbiorcy danych: 

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, z którymi Ministerstwo Klimatu i Środowiska zawarło umowy na 

świadczenie usług informatycznych i pocztowych oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej z którym ministerstwo zawarło umowę o dofinansowanie zadania  pod nazwą "Wsparcie działań Ministra 

Klimatu i Środowiska w obszarze działań edukacyjno-informacyjno-promocyjnych z zakresu ochrony 

różnorodności biologicznej".,  

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji konkursu, a następnie przez 5 lat  

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  

Prawo cofnięcia zgody: 

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie 

będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej 

cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: 

konkurs.eko.sp62@gmail.com  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem w celu wzięcia udziału w konkursie. Ich niepodanie 

będzie skutkowało uniemożliwieniem Państwa dziecku/wychowankowi uczestnictwa w XII Ogólnopolskim 

Konkursie Ekologicznym dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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