
Załącznik nr 2 do Regulaminu Powiatowego Konkursu Historycznego „Polska znów wolna” 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(zwane w dalszej części „rozporządzeniem”), dla potrzeb konkursu „Polska znowu wolna” informujemy, iż: 

 

 

 

 

 

Inspektor ochrony danych 
Administratorzy wyznaczyli Inspektora ochrony 
danych osobowych w osobie pana Wojciecha 
Chudzińskiego, z którym można się skontaktować 
poprzez adres e-mail: iodo@lo3.net.pl, 
iodo@powiat.swidnica.pl lub pisemnie na adres 
siedziby każdego z administratorów. 
 

Administrator danych osobowych 
Dla potrzeb konkursu Administratorami danych 
osobowych jego uczestników i opiekunów prawnych 
uczestników są: 
 III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy im. Marii 

Skłodowskiej - Curie, z siedzibą przy ul. Kościelnej 
32, 58-100 Świdnica. Skontaktować się z nami 
można poprzez adres e-mail: 
sekretariat@lo3.net.pl, pod nr tel. 74 852 0111 lub 
74 852 0312 oraz pisemnie na nasz adres. 

 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego 
Stysia, z siedzibą przy ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 
Świdnica.  Skontaktować się z nami można poprzez 
adres e-mail: e-mail: ekonomik@adner.net, pod nr 
tel. 74 852 26 27 oraz pisemnie na nasz adres. 
 

Cel przetwarzania 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu 
organizacji i przeprowadzenia konkursu, 
udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz 
utrzymania z Państwem kontaktu. 

Przechowywanie 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 
okres niezbędny do rozstrzygnięcia o wynikach 
konkursu lub do czasu wycofania przez Państwa zgody 
lub skorzystania z innych praw wymienionych poniżej. 
Po tym, jak konkurs zostanie rozstrzygnięty, wszelkie 
dokumenty zawierające dane osobowe, z wyjątkiem 
informacji o wynikach, imion i nazwisk oraz 
przynależności do danej szkoły zostaną zniszczone. 

Podstawa prawna 
Podstawą prawną wynikającą z rozporządzenia jest 
Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych - 
art. 6 ust. 1 lit. a. Taką zgodę można w każdym 
momencie cofnąć, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem 
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
a) organy uprawnione do otrzymania Państwa 

danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa, 

b) operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający 
korespondencję, 

c) dostawcy systemów informatycznych i usług IT. 

Prawo wniesienia skargi 
Przysługuj Państwu prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy rozporządzenia: Biuro Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 

Inne 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak 
konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 
zebrane. 
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 


