
KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

o przetwarzaniu danych osobowych uczestników                                                                                                         
Dzielnicowego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Mój spacer po Warszawie – W labiryncie wielkiego miasta”                                                                                          

organizowanego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie 
 
CO TO JEST RODO? 
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. 
Pełna nazwa RODO: 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. 
 
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 
Administratorem danych osobowych dzieci jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie mieszczące się w 
budynku przy ul. M. Pawlikowskiego 3 w Warszawie.  Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 
 
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE? 
Dane osobowe uczestników Konkursu będziemy wykorzystywać na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez 
rodziców/opiekunów prawnych w imieniu niepełnoletnich dzieci w wyraźnie oznaczonym celu: przeprowadzenia i 
realizacji Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 

• Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości 
udziału w konkursie. 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE? 
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci przez cały cykl organizacji konkursu, a po jego zakończeniu 
mogą być przetwarzane w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

 
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?  
Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o: 

• dostęp do swoich danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopie danych), 

• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, 

• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych, 

• wyrażenie sprzeciwu wobec wykorzystania danych 

• przeniesienie danych, 

• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO. 
 
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 

• Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. 
 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE? 
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom 
upoważnionym przez placówkę oświatową – innym podmiotom, w tym: 

• organom władzy publicznej, 

• podmiotom wskazanym w przepisach prawa, 

• podmiotom, którym placówka oświatowa przekazała dane osobowe w drodze powierzenia lub udostępnienia 
(zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych). 
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

 
JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? 
Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: opp4_iod@dbfopld.waw.pl 


