
Na podstawie art. 14 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 (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1, z późn. zm.), 

w związku z §7 Regulaminu Konkursu Historycznego „Polska-Węgry - Historia Przyjaźni”  
 

Klauzula informacyjna nauczycieli - opiekunów naukowych uczestników Konkursu 
 

1) administratorami Pani/Pana danych osobowych zbieranych na etapie I - szkolnym oraz na etap II - wojewódzkim zwanej 

dalej „Konkursem”, jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85, lok. 33, III p.,  

00-382 Warszawa (e-mail: forum@isw.org.pl) oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ul. 

Seweryna Goszczyńskiego12, 02-616 Warszawa (e-mail: instytut@kurier.plus) - zwani dalej organizatorem Konkursu 

a współorganizatorem Dolnośląski Kurator Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 

Wrocław (e-mail: poczta@kuratorium.wroclaw.pl); 

2) dane osobowe: imię i nazwisko ucznia/ów uczestników konkursu, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna 

naukowego ucznia/ów biorących udział w konkursie, gromadzone są i przetwarzane w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

w celu przeprowadzenia zawodów na etapie I - szkolnym oraz na etap II - wojewódzkim, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) lub lit. 

e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO; 

3) po przeprowadzeniu zawodów na etapie I - szkolnym oraz na etap II - wojewódzkim w terminie do 7 dni dane Pana/Pani 

będą przekazane go organizatora konkursu ; 

4) po przeprowadzeniu zawodów na etapie I - szkolnym oraz na etap II - wojewódzkim, w terminie do 7 dni wyniki ww. etapów 

zawierające indywidualny kod ucznia oraz adres szkoły do której uczęszcza uczestnik Konkursu, zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu;  

5) po przeprowadzeniu zawodów na etapie I - szkolnym oraz na etapie II - wojewódzkim, w terminie do 7 dni wyniki ww. 

etapów zawierające podane dane, o których mowa w pkt. 2 niniejszej klauzuli, zostaną przesłane uczestnikom konkursu; 

6) organizatorzy Konkursu, po przeprowadzeniu zawodów na etapie I - szkolnym oraz na etap II - wojewódzkim, zastrzegają 

sobie prawo opublikowania wyników ww. etapów zawierających podane dane, o których mowa w pkt. 2 niniejszej klauzuli, 

na swoich stronach internetowych w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia zawodów; 

7) podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia etapu I - szkolnego oraz na etap II - 

wojewódzkim w terminie i kwalifikacji do etapu II - wojewódzkiego Konkursu; 

8) Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę  

9) posiada Pani/Pan prawo do: 

a) wglądu w swoje dane osobowe; 

b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

d) przenoszenia danych osobowych, 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla załatwienia Pani/Pana sprawy,  

a po tym okresie - przez czas oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

11) Pełna klauzula informacyjna Współoadministratora znajduje się na stronie 

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012  
 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych organizatora konkursu dane@isw.org.pl, iod@kurier.plus. 
 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Kuratorium Oświaty we Wrocławiu inspektorodo@kuratorium.wroclaw.pl  
 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* (*niepotrzebne skreślić) Fundacji 

Instytut Studiów Wschodnich, Instytutowi Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka 

oraz Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty  na bezpłatne rozpowszechnienie moich danych w zakresie 

imienia, nazwiska, wizerunku w celu związanym z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie „Polska-Węgry 

- Historia Przyjaźni” i promocją organizatorów poprzez upublicznienie danych osobowych opiekuna 

zwycięzców (imienia, nazwiska, wizerunku) na stronie internetowej organizatorów, na profilu 

na Facebooku, w mediach, w artykułach prasowych promujących/podsumowujących konkurs 

oraz publiczne odczytanie imienia i nazwiska podczas wręczania nagród. 

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, o tym, że w każdej chwili przysługuje mi prawo 

wycofania zgody na udostępnienie mojego numeru telefonu oraz adresu e-mail, ale cofnięcie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed 

jej wycofaniem. 
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miejscowość data podpis nauczyciela 
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