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/Prosimy o wypełnienie powyższych danych i złożenie czytelnego podpisu w stopce dokumentu./

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla
Szkolnych Koordynatorów
Pragniemy poinformować, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie
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), zwane dalej: RODO.
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych uczestników
konkursu matematycznego „Plus” dla uczniów klas 4-8 organizowanej przez Firmę Edukacyjną Orzeł.
1. Administratorem danych osobowych jest Firma Edukacyjna Orzeł z siedzibą w Skierniewicach, przy
ul. Trzcińskiej 21/23.
2. Administrator danych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: stypendiada@wp.pl.
3. Przedmiotowe dane przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
4. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna uczestnika na przetwarzanie
danych dziecka uczestniczącego w konkursie /jego imienia, nazwiska oraz klasy, do której uczęszcza/.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści przedmiotowych danych, prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Udostępnione dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną, jak również akceptuję jej treść.
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/podpis Szkolnego Koordynatora/
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