
 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. W Konkursie przetwarzane są dane osobowe: 

1) uczestników Konkursu – dane zwykłe:  

a) przetwarzane w związku z udziałem w etapie I - szkolnym:  imię i nazwisko, klasa, liczba 

zdobytych pkt,  

b) przetwarzane w związku z udziałem w etapie II - powiatowym:  imię i nazwisko, klasa, 

szkoła, liczba zdobytych pkt, 

c) przetwarzane dodatkowo w związku z udziałem w etapie III – finałowym: imię i nazwisko, 

klasa, szkoła, liczba zdobytych pkt, data i miejsce urodzenia,  

2) uczestników Konkursu – dane szczególnych kategorii: informacja o niepełnosprawności oraz 

proponowany sposób dostosowania do niej warunków Konkursu (jeśli dotyczy); 

3) nauczycieli wchodzący w skład Szkolnych Komisji Konkursowych, Powiatowych Komisji 

Konkursowych, Wojewódzkiej Komisji Konkursowej oraz Komitetu Organizacyjnego: imię 

i nazwisko, dane kontaktowe; 

 

2. Dokumenty potwierdzające tożsamość uczestnika konkursu (np. legitymacja szkolna czy 

dowód osobisty) okazywane na okoliczność przystąpienia do pisania pracy konkursowej czy 

wglądu do tej pracy nie mogą być kserowane, skanowane czy fotografowane, a informacje 

zawarte w tych dokumentach nie mogą być także, z zastrzeżeniem pkt.1ust. 3, zapisywane na 

nośniki papierowe czy elektroniczne. 

3. Pliki z danymi osobowymi przekazywane e-mailem są szyfrowane, a hasło do odszyfrowania 

pliku przekazywane jest innym kanałem informacyjnym (np. sms, rozmowa telefoniczna). 

4. Administratorami danych osobowych na etapie szkolnym są szkoły, które powołują Szkolne 

Komisje Konkursowe. Szkoła macierzysta uczestnika, która w zakresie ochrony danych 

osobowych wykonuje w zadania określone w niniejszym Regulaminie, a w szczególności: 

a) prowadzi (spośród swoich uczniów) formalną rekrutację do Konkursu i jednocześnie dba 

o bezpieczne przetwarzanie danych osobowych, 

b) decyduje o wprowadzeniu danych osobowych do Bazy danych Konkursu,  

c) decyduje o przekazaniu (forma elektroniczna) do przewodniczącego właściwej 

komisji konkursowej informacji o konieczności dostosowania warunków pisania 

pracy konkursowej do rodzaju niepełnosprawności ucznia, 

e) przechowuje do końca roku szkolnego dokumentację etapu I. 

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na pozostałych etapach jest DKO, 

który w zakresie ochrony danych osobowych: 

a) decyduje o ogólnych celach i zasadach przetwarzania danych osobowych – etap II i III, 

b) przechowuje do końca roku szkolnego dokumentację etapów II-III, 

w szczególności: powołania PKK i WKK oraz listy członków tych komisji, dokumentację 

dotyczącą odwołań, 

c) przechowuje przez okres 5 lat od zakończenia roku szkolnego rejestry 

zaświadczeń laureatów i finalistów; 

d) określa szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące przetwarzania danych 

osobowych, 

e) jest administratorem strony internetowej Konkursu, 

f) prowadzi i utrzymuje na serwerze zewnętrznym bazę danych Konkursu, 

oraz nadaje uprawnienia dostępowe do niej.  

g) DKO utrzymuje do końca roku szkolnego bazę danych Konkursu na serwerze 

zewnętrznym, 



h) przechowuje do zakończenia roku szkolnego: listę uczniów biorących udział w II i III etapie, 

listę uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w III etapie; 

 

6. Każdy z administratorów w zakresie danych osobowych, które przetwarza: 

a) zobowiązuje się do przestrzegania RODO oraz innych przepisów Unii 

Europejskiej lub prawa krajowego dotyczących ochrony danych osobowych, 

b) wykonuje ciążące na nim obowiązki związane z wykonywaniem praw osoby, 

której dane dotyczą, określone w art. 15-22 RODO, 

c) zobowiązuje się do współpracy z innymi administratorami przy wykonywaniu obowiązków 

z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32-36 RODO, 

d) zobowiązuje się  do: pozyskania oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, 

jeżeli wynika to z podstawy prawnej przetwarzania danych oraz wydaje upoważnienia dla 

swoich pracowników do przetwarzania odpowiednich danych osobowych. 


