
 
 

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu 

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z uczestnictwem  

w konkursie „XI Regionalny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej”, jest Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Oławie z siedzibą w Oławie, ul. Ks. F. Kutrowskiego 31. 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych - panią Katarzynę Bala-

Antczak. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować 

się z Inspektorem drogą mailową, pisząc na adres: biuro@abi-kancelaria.pl 

3. Dane osobowe w postaci wizerunku i głosu, imienia i nazwiska oraz klasy i szkoły uczestnika 

konkursu, będą przetwarzane  

w związku z organizacją konkursu, w celu wyłonienia zwycięzcy oraz opublikowania jego 

danych w lokalnych mediach oraz mediach społecznościowych (Facebook, YouTube) 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zorganizowania przez 

Administratora konkursu. Odmowa podania danych uniemożliwi udział w konkursie. 

Nadesłanie materiałów konkursowych, jest jednoznaczne z chęcią wzięcia udziału w 

konkursie i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit.  

a RODO). 

5. Państwa dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną 

roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych.  

7. Przysługuje Państwu także  prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w 

każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące po 

rozstrzygnięciu konkursu a w celach związanych z dochodzeniem lub obroną przed 

roszczeniami do czasu przedawnienia tych roszczeń. 

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników 

Administratora, mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie 

przepisów prawa. W związku z tym, że Administrator przy realizowaniu swoich zadań 

korzysta z usług innych podmiotów, będą także przekazywane Facebook oraz YouTube w celu 

promocji CKZiU oraz laureatów konkursu. 

10. Państwa dane co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji 

międzynarodowych. 

11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 


