Załącznik nr 5
do REGULAMINU III edycji KONKURSU
dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

„Z technologią w świat nauki”
Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z konkursem
„Z technologią w świat nauki”
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych województwa
mazowieckiego

Informujemy, że dane osobowe uczestnika konkursu są przetwarzane przez
administratora danych osobowych, którym jest Ośrodek Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów w Warszawie, z siedzibą: 02-026 Warszawa, ul.
Raszyńska 8/10.
Przetwarzanie danych realizowane jest jedynie w celu przeprowadzenia i
organizacji konkursu „Z technologią w świat nauki” dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego,
w tym także do realizacji działań związanych z przyznawaniem nagród i
publikowaniem informacji o wynikach konkursów.
Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły,
adres szkoły, tytuł utworu lub pracy, dane nauczyciela – opiekuna ucznia
(nazwisko i imię, telefon, e-mail), wizerunek, przyznane nagrody, zajęte miejsca.
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przeprowadzenia konkursu, którego
zasady określa regulamin konkursu. Przetwarzanie danych następuje na
podstawie dobrowolnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego (art. 6, ust 1, pkt a
RODO), która może być wycofana w każdym czasie. Informujemy, że wycofanie
zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na przetwarzanie danych
przez okres, w którym zgoda obowiązywała. Wycofanie zgody może jednak
uniemożliwić wzięcie udziału w konkursie lub przyznanie nagrody.
Dane mogą być pozyskiwane od osób, których dane dotyczą, ich rodziców lub
opiekunów prawnych oraz szkoły i instytucje, które kierują osobę do wzięcia
udziału w konkursie.
Dane będą przetwarzane w celach dowodowych do 6 lat po zakończeniu
konkursu. Okres ten może zostać wydłużony o okres niezbędny do efektywnego
usunięcia danych.
Informujemy, że dane mogą być udostępniane na stronie www oraz Facebook.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na
udostępnianie danych, jednak nie wpłynie to na ich udostępnienie przez okres, w
którym zgoda obowiązywała. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie danych ze
strony www oraz profilu Ośrodka.
Równocześnie informujemy, że mają Państw prawo do kontroli treści swoich
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danych osobowych przetwarzanych przez Ośrodek oraz prawo do ich
sprostowania i aktualizacji. Przysługuje Państwu prawo do wycofania każdej
zgody, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w
szczególności w przypadku, gdyby dane nie były już niezbędne do realizacji
określonego celu, gdyby były przetwarzane do innych celów lub gdyby były
przetwarzane niezgodnie z prawem.
Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych do innego administratora
danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w innych celach,
zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
W przypadku pytań dot. ochrony danych osobowych prosimy o kontakt ze
Specjalistą ds. ochrony danych osobowych, tel. 22 626-83-90 lub e-mail:
moje.dane@oeiizk.waw.pl

