
Uczestnicy etapu gminnego konkursu Warszawska Syrenka 

1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA  

KONKURSU  „WARSZAWSKA SYRENKA” 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Azymut 

Fundacji Sternik Warszawa Zachód z siedzibą w Pruszkowie, ul. Staszica 1, 05-800 

Pruszków, nr KRS: 0000396442 reprezentowana przez Dyrektora Placówki, tel. 

509 000 081, sekretariat@sternikpruszkow.edu.pl  

2. Podstawa prawna oraz cele przetwarzania danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. 

e RODO tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. działalność dydaktyczna i 

kulturalna, polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, oraz 

kształtowaniu i rozwijaniu potencjału twórczego młodzieży szkolnej. Art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w treści zgód. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie 

uniemożliwi realizację wskazanego w treści zgody celu przetwarzania tj. uczestnictwo 

w  konkursie recytatorskim „Warszawska Syrenka” oraz promocji konkursu i budowania 

pozytywnego wizerunku Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie  

oraz organizatorów eliminacji tj. Szkoły Podstawowej Azymut w Pruszkowie. Zgoda na 

przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Cofnięcie 

zgody może nastąpić poprzez przesłanie na adres  podany w pkt 2 oświadczenia o 

cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: Imię i nazwisko uczestnika 

konkursu (recytatora), oznaczenie jego klasy i szkoły Imię i nazwisko uczestnika 

konkursu (jurora) Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika (recytatora) 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego recytatora, adres e-mail nauczyciela 

Dane osobowe dotyczące osoby nauczyciela pozyskano  

od rodzica/opiekuna prawnego uczestnika (recytatora) 46. Konkursu Recytatorskiego 

„Warszawska Syrenka”. 

4. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w 

ramach Konkursu Recytatorskiego “Warszawska Syrenka” będą: Mazowiecki Instytut 

Kultury w Warszawie ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa - organizator finału konkursu 

Jurorzy 44 konkursu "Warszawska Syrenka" Pracownicy Administratora danych 

Dostawcy usług pocztowych w tym poczty elektronicznej Podmioty zapewniające 

wsparcie techniczne i informatyczne dla Administratora danych podczas 

przeprowadzania eliminacji. Odbiorcami danych osobowych mogą również być 

uprawnione instytucje i organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dostawcy usług i 

systemów informatycznych Administratora danych. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 
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międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celów przetwarzania 

lecz nie dłużej niż przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w 

szczególności przez przepisy dotyczące archiwizacji dokumentów lub do momentu 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, jeżeli wyrażona zgoda była podstawą prawną ich 

przetwarzania. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, 

sprostowania tych danych, usunięcia tych danych, przenoszenia tych danych, 

ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia  

w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Możliwość 

skorzystania  

z w/w uprawnień jest uzależniona od podstawy prawnej przetwarzania danych 

osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie 

będą profilowane. 

 


