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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

KONKURS fotograficzny 

„Drzewo w krajobrazie” 

Informacje o Uczestniku konkursu 

Imię i nazwisko 
 

Adres zamieszkania 
 

Adres e-mail 
 

Telefon 
 

Wiek 
 

Nazwa szkoły 
 

 

………………………………………………………… 

(Miejscowość, data) 

Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych. 
 
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że: 

1) Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są: 
a) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice, NIP 969 09 05 780 (dalej jako: Zespół Szkół) 
b) Śląski Ogród Botaniczny z siedzibą w Mikołowie, ul. Sosnowa 5,  43-190 Mikołów, NIP 635 168 17 50 (dalej jako: Ogród) 

łącznie zwani Współadministratorami; 
2) Zespół Szkół wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych 

z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres 
administratora danych z dopiskiem „IOD”; 

3) w sprawach dotyczących przetwarzania danych przez Ogród można kontaktować się z zastępcą dyrektora ds. administracyjno-
technicznych, Panem Patrykiem Bubłą, pod adresem siedziby jednostki lub numerem telefonu 533 064 769; 

4) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia oraz udokumentowania przebiegu Konkursu Fotograficznego „Drzewo  
w krajobrazie”, edycja 2020,  w oparciu o zgodę uczestnika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; 

5) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie 
przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi 
Współadministratorzy zawarli umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679; 

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od zakończenia Konkursu Fotograficznego „Drzewo  
w krajobrazie”, edycja 2020, 

7) posiada Pani/Pan: 
prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679, 
prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,  
prawo żądania od Współadministratorów ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, 

jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, 
prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, 
prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, o ile będzie to technicznie możliwe, 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane 

przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych; 
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoważne z brak możliwości dalszego przetwarzania wizerunku; 
8) nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; 
9) podanie danych osobowych uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje brak możliwości udziału  

w konkursie, zgodnie z celem określonym powyżej; 
10) dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu. 

 

 

………………………………………………………… 
 (podpis ucznia/rodzica/opiekuna prawnego) 


