
 

Klauzula informacyjna dla uczestników Konferencji/Uroczystości pt. Warto wiedzieć – 

inauguracja Kampanii „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa” 

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 14 ust. 1, 2, 3 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. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Kurator Oświaty z siedzibą 

w Katowicach, ul. Powstańców 41A. 

2. Administrator danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

kancelaria@kuratorium.katowice.pl, skrytka ePUAP:/y77uu54yfi/skrytka. Kontakt 

do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@kuratorium.katowice.pl , tel. 32 606 30 37. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji do udziału w konferencji 

w Systemie Obsługi Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz wykorzystania 

i zamieszczenia wizerunku na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach 

jako relacja z wydarzenia. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane. 

5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 

w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Dane nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

RODO. 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

Konferencji/Uroczystości  organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach  

 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, 

nazwiska, nazwy szkoły) oraz użycia wizerunku w relacji z przebiegu konferencji na stronie 

Kuratorium Oświaty w Katowicach w związku z moim udziałem w konferencji. 

 

 niepotrzebne skreślić                                                                    Imię i nazwisko 

                                                                                                ………………………………….. 

 

 

………………………….                                                            ………………………………….. 

Data                                                                                                     Podpis 
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