
                                                                                                                                           

                  Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

 

Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. L 119z 2016r.)  zostałem poinformowany o tym, że:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji XIX Powiatowego Konkursu 

Matematycznego dla uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum jest SSP nr 3 we Wrześni.  

2. Dane osobowe uczestnika konkursu ( imię, nazwisko, szkoła, do której uczęszcza, oraz wynik uzyskany w konkursie) 

przetwarzane będą w celach:  

a) przeprowadzenia konkursu oraz publikacji wyników XIX Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów 

klas III dotychczasowego gimnazjum na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody rodzica/opiekuna prawnego; 

b) archiwizacyjnych. 

3. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu odbywa się na podstawie: 

a) przepisów prawnych, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z póź. 

zm.) rozporządzenia ministra edukacji narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z póź. zm.)  

b) zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia, którego dane dotyczą,   

4. Dane osobowe uczestnika konkursu będą publikowane tylko w przypadku uzyskania przez ucznia tytułu laureata XIX 

Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum. 

5. W związku z przetwarzaniem przez SSP nr 3 we Wrześni danych osobowych przysługuje uczestnikom XIX Powiatowego 

Konkursu Matematycznego dla uczniów klas III dotychczasowego: 

 prawo dostępu do treści danych osobowych; 

 prawo do sprostowania, uzupełnienia danych osobowych; 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w związku       

z tym także prawo do żądania usunięcia tych danych oraz  ograniczenia ich przetwarzania; 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych.  

 

…………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


