
  
 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wersja z dn. 22.09.2020 r.  

  

Wstęp  
Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi 

praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej 

i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK), z siedzibą główną przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 

Warszawa oraz siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 73.  

  

Sposób gromadzenia danych   
Dane przekazują nam Dyrektorzy szkoły, opiekunowie uczestników oraz rodzice lub opiekunowie prawni 

uczestników, przesyłając pracę konkursową, wypełniając stosowne formularze i oświadczenia, które 

stanowią załączniki do Regulaminu Konkursu.  

  

Obowiązek podania danych  
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.  

  

Zakres danych  
Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły, adres szkoły, tytuł 

utworu lub pracy, imię i nazwisko, podpis rodzica/opiekuna prawnego, dane nauczyciela – opiekuna 

ucznia (nazwisko i imię, telefon, e-mail), wizerunek, przyznane nagrody, zajęte miejsca.  

  

Cel przetwarzania  
Przetwarzanie danych realizowane jest w celu przeprowadzenia i organizacji konkursu „Z Technologią 

w świat nauki” dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego, w tym także do 

realizacji działań związanych z przyznawaniem nagród i publikowaniem informacji o wynikach 

Konkursu, a także w celu spełnienia obowiązku archiwizacyjnego.  

  

Podstawa przetwarzania  
Dane przetwarzane są na podstawie:  

• Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celach, wskazanych powyżej.   

Zgoda 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 też uniemożliwić wzięcie udziału w konkursie lub przyznanie 

nagrody.  

• Art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, czyli do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze, jakim jest obowiązek archiwizacyjny. 

• Art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

Odbiorcy danych  
Dane mogą zostać przekazane lub udostępnione w całości lub w części innym podmiotom.   

Potencjalne kategorie odbiorców to:  

- instytucja nadrzędna: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,  

- instytucje współpracujące z Administratorem Danych w zakresie prawa oświatowego: Kuratorium 

Oświaty w Warszawie, Ministerstwo Edukacji Narodowej,  

- szkoła, do której uczęszczają Uczestnicy Konkursu,  

- dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane z 

utrzymaniem systemów informatycznych,  



  
 

- inne podmioty przetwarzające dane na wyłączne polecenie Administratora Danych, które na 

podstawie odrębnej umowy są zobowiązane do ochrony powierzonych im do przetwarzania danych.  

  

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w którym ma swoją siedzibę m.in. 

podmiot, prowadzący portal społecznościowy Facebook, w związku z posiadaniem przez administratora 

profilu na wskazanym portalu społecznościowym.  W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie 

wizerunku, w szczególności w związku z tym, że dane w postaci wizerunku będą publikowane na portalu 

społecznościowym Facebook, dane zostaną udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal 

Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, 

dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu  

ochrony  danych  osobowych. Dane zostaną przetransferowane przez serwis  Facebook  na  jego  

serwery  w  celu  stworzenia  kopii  zapasowej  oraz  w  celach związanych z działalnością serwisu.  

  

Okres przechowywania  
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, odpowiadający 

okresowi przechowywania dokumentacji danej kategorii w OEIiZK.   

  

Realizacja praw   
Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich poprawiania. Mają Państwo także 

prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku sprzeciwu 

zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że 

wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.  

Mają Państwo także prawo złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego.   

  

Podane dane nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji lub profilowania.  

  

Dane kontaktowe  
W przypadku żądań i pytań dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-

mail: ctn@oeiizk.waw.pl.  

Mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie na numer 

22 626 83 90, na adres poczty elektronicznej iod@oeiizk.waw.pl lub listownie na adres siedziby 

Ośrodka:  

Inspektor Ochrony Danych 

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 

ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa. 

   
  
  
  
  
   
  

    

 

  
  
  

*rozporządzenie RODO - rozporządzenie 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) z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)   
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