
Załącznik Nr 1  do Regulaminu Konkursu „Powstanie Wielkopolskie i jego ślady w naszym regionie” 

 

RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie: „Powstanie Wielkopolskie i jego ślady 

w naszym regionie”. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy  

Al. Powstańców Wielkopolskich 63 85-090 Bydgoszcz . 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych, panem  Markiem Ługiewiczem za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl. 

Wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, można 

przesłać mailowo na adres: rodo@zss.pl, lub pisemnie na adres: Zespół Szkół Samochodowych  

Al. Powstańców Wielkopolskich 63  85-090 Bydgoszcz 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie  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 rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”  

( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).  

4. Państwa dane osobowe i wizerunek będą przetwarzane w celu uczestnictwa / uczestnictwa dziecka  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

w konkursie o nazwie podanej na wstępie. 

5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 

6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,  

a także podmiotom organizującym konkurs. 

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia 

przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Szkoły w szczególności mogą to być firmy 

informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych. 

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Państwa zgody. 

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych. 

b. Poprawiania swoich danych osobowych. 

c. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. O wycofaniu zgody należy 

powiadomić w formie pisemnej i mailowej Administratora Danych Osobowych. 

d. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

e. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania  

w przypadku: 

-  zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, 

-  potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do 

ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, 

f.  Do otrzymania w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu 

administratorowi (wyłącznie w przypadku przetwarzania danych z użyciem systemów 

informatycznych). 

g. Wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa Pani / Pana dziecka w 

konkursie „Powstanie Wielkopolskie i jego ślady w naszym regionie”.  
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Podpis pełnoletniego uczestnika / podpis Rodzica/Opiekuna niepełnoletniego uczestnika 
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