
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem /ADO/ przetwarzania danych osobowych jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Reprezentantem tej
jednostki organizacyjnej jest dyrektor - Ewa Rodziewicz, ul. Limanowskiego 13, 11-200 Bartoszyce; adres e-mail: pppbce@o2.pl; numer
tel./fax: 89 762 28 06, numer NIP:7432024471, REGON: 281458184.
Administrator na potrzeby organizacji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego English Power 2021 koordynowanego przez
nauczyciela-doradcę metodycznego Elizę Argalską w dniu 17.11.2020 r. prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych
osobowych: imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz wynik uzyskany przez ucznia w Konkursie.

2. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach powołało Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w
przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na
mocy przepisów o ochronie danych osobowych.
Dane kontaktowe: Małgorzata Jadczak
adres: Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji

ul. Limanowskiego 13
11-200 Bartoszyce
e-mail: iod@pcre.hub.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego English Power 2021 w dniu 7 maja 2021
r. zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Celem przetwarzania danych jest udział ucznia w konkursie powiatowym oraz umieszczanie wyników (nazwisk zwycięzców) tego konkursu na
stronie internetowej organizatora oraz profilu na portalu Facebook należącym do organizatora.
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,  jest zgodna z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych ( Dz.U. 2017 poz. 880) oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i
2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r . (Dz.U. z 2017, poz. 59).
Zebrane dane będą przechowywane do zakończenia trwania Konkursu, a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź
zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. ustaw oraz aktów wykonawczych.

4. Posiadacie Państwo 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 (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających
administratora do przetwarzania tych danych).

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest
dobrowolne.

7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się
w szczególności ze względu na wiek, płeć, itp. w związku z ustawą o systemie informacji oświatowej.

8. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Wyniki
poszczególnych uczniów zostaną przekazane jedynie szkołom, do których ci uczniowie uczęszczają. Nazwiska laureatów zostaną
opublikowane na stronie internetowej poradniabartoszyce.eu oraz na profilu Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach na
portalu Facebook.

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W BARTOSZYCACH

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

Akceptuję Regulamin Powiatowego Konkursu English Power 2021, klauzulę RODO
oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego English Power 2021.

…………………………….        ………………………………………………………..…………………………
data podpis rodzica / prawnego opiekuna
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