
ZAŁĄCZNIK NR 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA   

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW 

KONKURSU WIEDZY  

O CHORWACJI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej: RODO). 

1. Administrator danych i kontakt do niego: Śląski Kurator Oświaty. 

2. Dane do kontaktu: Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41 a, 40-024 

Katowice, e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl, skrytka ePUAP: 

/y77uu54yfi/skrytka Kontakt do inspektora ochrony danych: adres e-mail: 

iod@kuratorium.katowice.pl, tel. 32-606-30-37. 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 

Konkursu wiedzy o Chorwacji w województwie śląskim na podstawie art. 6 ust 1 pkt a 

RODO. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało uniemożliwieniem udziału Pani/Pana dziecka w 

Konkursie Wiedzy o Chorwacji dla uczniów szkół podstawowych, województwa 

śląskiego w roku szkolnym 2018/2019. 

5. Dane osobowe, zgodnie z Wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika konkursu wiedzy o Chorwacji w województwie śląskim, przetwarzane będą 

do czasu zakończenia konkursu, w tym również przez okres przewidziany w 

przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 

6. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym również profilowaniu. 

7. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe 

będą udostępniane podmiotom współorganizującym konkurs tj. Konsulatowi 

Republiki Chorwacji w Krakowie, Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach i 

Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego w Katowicach.  

mailto:iod@kuratorium.katowice.pl


8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych dziecka 

przysługuje Pani/Panu, zgodnie z Wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika konkursu wiedzy o Chorwacji w województwie śląskim: 

 prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia; 

 prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

przy czym realizacja powyższych Pani/Pana praw musi być zgodna z przepisami prawa 

oraz zasadami archiwizacji. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą.  
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