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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Niniejsza informacja określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych na potrzeby realizacji konkursu 
„Najoryginalniejszy afisz teatralny do przedstawienia Balladyna wg Juliusza Słowackiego” zgodnie z Rozporządzeniem 
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 
(Dz. Urz. L 119 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Na podstawie art. 13 Rozporządzenia, informujemy, że:  
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu: ,,Najoryginalniejszy afisz teatralny do 

przedstawienia Balladyna wg Juliusza Słowackiego” jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie z siedzibą przy ul. 
Bolesława Chrobrego 15, tel. 65 529 90 62, reprezentowane przez Dyrektora, zwany dalej Centrum. 

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych 
osobowych mail: kadry@cdn.leszno.pl, adres: Inspektor Danych Osobowych Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. 
Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno, tel.: 607 65 90 88.  

3) Dane osobowe uczestnika konkursu podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celach: 
a) realizacji obowiązków Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w zakresie organizacji i przeprowadzenia 

konkursu: „Najoryginalniejszy afisz teatralny do przedstawienia Balladyna wg Juliusza Słowackiego”; 
b) publikacji wyników na stronach internetowych Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie oraz w mediach 

publicznych na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody rodzica/opiekuna prawnego;  
c) informacyjnych i promocyjnych Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, w szczególności budowaniu 

pozytywnego wizerunku Centrum w przestrzeni publicznej i w mediach,  
d) archiwizacyjnych. 

4) Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu odbywa się na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego 
ucznia, którego dane dotyczą, na publikację wyników i wizerunku uczestnika na stronach internetowych Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie oraz mediach publicznych i społecznościowych. 

5) Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą 
być:  
 podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych uczestnika na podstawie odpowiednich przepisów prawa;  
 podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).  
6) Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami m. in. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164, ze zm.) oraz Instrukcją Kancelaryjną Centrum.   
7) Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu. 
8) Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 
9) Uczestnicy konkursu (reprezentowani odpowiednio przez rodzica/opiekuna prawnego) mają prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie. 

10)  Konsekwencje niepodania danych osobowych: podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie 
skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie.  

11) Uczestnicy konkursu (reprezentowani odpowiednio przez rodzica/opiekuna prawnego) mają prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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