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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana oraz Państwa Dziecka danych osobowych jest: 

Fundacja Na Rzecz Szkół Katolickich oraz prowadzony przez nią Zespół Szkół Katolickich  
z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Tarnopolskiej 3, reprezentowaną odpowiednio przez Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej 
i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. 

2.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Katolickich jest (dane kontaktowe): 

iodo@katolicka.pl 

3. Pani/Pana oraz Państwa Dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz zakresie niezbędnym do jego realizacji. Cel 
i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji konkursu „MATEMATYKA DLA WYTRWAŁYCH” oraz 
przekazywania informacji i wyników konkursu.  Imię i nazwisko, nr szkoły i wyniki konkursu ucznia będą publikowane na 
stronie internetowej www.katolicka.pl. Imię i nazwisko oraz nr szkoły zwycięzców konkursu może zostać opublikowany w 
mediach. 
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. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (art. 81 i 83). Kodeks Cywilny (art. 23 
i 24). 

4. Odbiorcą Pani/Pana oraz Państwa Dziecka danych osobowych będą (kategorie odbiorców): 

5. Pani/Pana oraz Państwa Dziecka dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 
tak/nie*. W przypadku przekazywania danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa Dziecka do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowych, może Pani/Pan uzyskać ich kopię. Sposób uzyskania kopii danych lub miejsce udostępnienia danych: 

Kontakt z Administratorem Danych  

6. Pani/Pana oraz Państwa Dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

Do 31.08.2022 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich oraz swojego dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest (wybrać odpowiednio): 

 wymogiem ustawowym 

X warunkiem umownym 

 warunkiem zawarcia umowy 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wyżej wymienionym celu. 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu............................................................................ nr szkoły ............................. klasa ............... 

Data i miejsce………………………….. Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę ...................................................................... 

Podpis osoby wyrażającej zgodę.................................... 

Uczestnicy konkursu i osoby zainteresowane konkursem 

mailto:iodo@katolicka.pl
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ZGODA NA UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU 
1. Zakres przetwarzanych danych: 

Zdjęcia i materiały filmowe zawierające wizerunek, zarejestrowane podczas wydarzeń związanych  
z przeprowadzeniem finału konkursu MATEMATYKA DLA WYTRWAŁYCH udostępnione będą na stronie 
internetowej Zespołu Szkół Katolickich, profilach społecznościowych Zespołu Szkół Katolickich takich jak facebook, 
instagram, youtube oraz mogą zostać wykorzystane w lokalnych mediach w celu informacji o konkursie.  
Zgoda obejmuje też rozpowszechnianie wizerunku w Internecie, w tym na 
stronach www.mfundacja.pl, www.mbank.pl, www.mpotega.pl oraz na profilach mBanku, na portalach 
internetowych takich jak facebook, youtube  oraz w materiałach promocyjno-informacyjnych (w tym filmach 
 i prezentacjach) przedstawiających program „mPotęga” i/lub działalność społeczną Fundacji mBanku." 

2. Pani/Pana oraz Państwa Dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz zakresie niezbędnym do jego 
realizacji. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: 

Przeprowadzenie, informacja oraz promocja konkursu MATEMATYKA DLA WYTRWAŁYCH.  
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. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (art. 81 i 83). Kodeks Cywilny 
(art. 23 i 24). 

3. Pani/Pana oraz Państwa Dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

Czas nieokreślony 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich oraz swojego danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych swoich osobowych jest (wybrać odpowiednio): 

 wymogiem ustawowym 

X warunkiem umownym 

 warunkiem zawarcia umowy 

 7. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: 

Brak obowiązku. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wyżej wymienionym celu. 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu ..................................................................... nr szkoły ..................klasa......... 

Data i miejsce…………………………. ……………… Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę .................................................... 

Podpis osoby wyrażającej zgodę.................................... 

http://www.mfundacja.pl/
http://www.mbank.pl/
http://www.mpotega.pl/

