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……………………………………………. 

miejscowość, data 

……………………….…………………… 

imię i nazwisko uczestnika Konkursu   

…………………………………………… 

imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika konkursu,  

gdy jest niepełnoletni  

…………………………………………… 

nazwa szkoły 

…………………………………………… 

adres szkoły 

…………………………………………… 

województwo / kraj 

 

  

Zgoda na udział w Ogólnopolskim Konkursie Ignacy Jan Paderewski  

i przetwarzanie danych osobowych 

 

W związku ze zgłoszeniem …………..…………………………………………………………………………..…………………….        

                                                                                                 (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

potwierdzam swoją zgodę na udział w Ogólnopolskim Konkursie Ignacy Jan Paderewski i wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w celu organizacji 

i przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego Regulaminem (prezentacja prac konkursowych, 

prezentacja przesłuchań konkursowych, turniej finałowy, koncert laureatów i gala wręczenia nagród). 

 

 

………………………………………………………. 
Podpis uczestnika konkursu 

………………………………………………………………… 
Podpis opiekuna prawnego 

(wymagany, jeżeli uczestnik konkursu jest niepełnoletni) 

 

Obowiązek informacyjny RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych  

– Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski 

 

Administrator danych osobowych, dane kontaktowe  

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Kurator Oświaty. Dane do kontaktu:  

a) listownie: Wielkopolski Kurator Oświaty, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, 

b) email: sekretariat.wko@ko.poznan.pl, 

c) skrytka ePUAP: /ko_poznan/SkrytkaESP. 

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem ochrony 

danych w następujący sposób: 

a) email: iod@ko.poznan.pl, 

b) telefonicznie pod numerem: 780 386 035. 
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Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Uczestnik Konkursu (w przypadku osób nieletnich opiekun prawny) wyraził dobrowolną zgodę  

na przetwarzania danych osobowych w celu: 

a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu (prezentacja prac konkursowych, prezentacja 

przesłuchań konkursowych, turniej finałowy, koncert laureatów i gala wręczenia nagród),  

b) realizacji działań informacyjno-promocyjnych o Konkursie poprzez:  

— wystawę prac konkursowych; 

— transmisję online prowadzonego Konkursu; 

— upublicznienie na stronie internetowej danych osobowych uczestnika Konkursu  

(imię i nazwisko, informacji o szkole, w której się uczy i wyników osiągniętych  

w Konkursie), jeśli dotyczy;  

— upublicznienie na Facebook i Tweeter wizerunku uczestnika Konkursu i jego pracy 

konkursowej utrwalone na zdjęciach lub nagraniach filmowych, dodatkowo głos 

i wypowiedzi uczestnika Konkursu utrwalone na nagraniach filmowych. 

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał: 

a) imię i nazwisko uczestnika Konkursu, informacje dotyczące szkoły, w której uczy się, 

b) adres e-mail uczestnika Konkursu, 

c) wizerunek uczestnika Konkursu utrwalony na zdjęciach lub nagraniach filmowych, dodatkowo 

głos czy wypowiedzi uczestnika Konkursu utrwalone na nagraniach filmowych, 

d) imię i nazwisko opiekuna prawnego nieletniego uczestnika Konkursu, który wyraził zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

 

Od kogo pozyskano dane osobowe uczestnika Konkursu  

Szkoła, w której uczy się uczestnik Konkursu, przekazała dane osobowe Wielkopolskiemu Kuratorowi 

Oświaty. 

 

Odbiorcy danych osobowych  

Wielkopolski Kurator Oświaty będzie przekazywał dane osobowe uczestnika Konkursu następującym 

podmiotom: 

a) podmiot świadczący usługę hostingu platformy Moodle, której administratorem danych 

osobowych jest Wielkopolski Kurator Oświaty, 

b) osoby, które odwiedzają stronę internetową Kuratorium Oświaty w Poznaniu, jeśli dotyczy, 

c) podmiot, który będzie odrębnym administratorem danych osobowych, a prowadzący portal 

społecznościowy Facebook, jeśli dotyczy, 

d) podmiot, który będzie odrębnym administratorem danych osobowych, a prowadzący portal 

społecznościowy Tweeter, jeśli dotyczy, 

e) fundatorzy nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem 

nagród, 

f) instytucje współpracujące przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski, 

wymienione w regulaminie Konkursu. 
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Przekazanie danych osobowych poza Unię Europejską  

W związku z umieszczania na profilach społecznościowym Facebook i Tweeter wizerunku uczestnika 

Konkursu utrwalonego w relacji foto czy wideo, portale społecznościowe mogą przekazywać dane 

osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie nie ma decyzji Komisji 

Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony umożliwiającej swobodne przekazywanie 

danych z Unii Europejskiej do USA. 

 

Okres przechowywania danych osobowych  

a) baza danych na konkursowej platformie internetowej Moodle do końca roku szkolnego, 

w którym przeprowadzany jest Konkurs, 

b) wizerunek uczestnika Konkursu utrwalony w relacji foto czy wideo, a upubliczniony będzie 

przetwarzany do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, 

c) w pozostałych przypadkach - zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi obowiązującymi 

w Kuratorium Oświaty w Poznaniu – 5 lat.  

 

Uprawnienia na podstawie przepisów RODO 

W związku z przetwarzaniem przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty danych osobowych uczestnika 

Konkursu (ewentualnie jego opiekuna prawnego), Uczestnikowi Konkursu, a w przypadku uczestników 

nieletnich ich opiekunom prawnym przysługuje: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  

ich przetwarzania prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do 

przenoszenia danych 

Realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji. 

Wzór wniosku w przedmiocie realizacji praw dostępny jest na stronie internetowej  

http://ko.poznan.pl w zakładce: Załatwianie spraw, podzakładce: Ochrona danych osobowych, 

b) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na legalność 

działań podjętych przed cofnięciem zgody, 

c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym Obowiązkiem informacyjnym RODO w zakresie 

przetwarzania danych osobowych – Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski. 

 

 

 

 

………………………………………………………. 
Podpis uczestnika konkursu 

………………………………………………………………… 
Podpis opiekuna prawnego 

(wymagany, jeżeli uczestnik konkursu jest niepełnoletni) 

  

 


