
CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1

w GLIWICACH

Klauzula  zgody

Dane administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, Kozielska 1, 44-100 Gliwice

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w 
Gliwicach, Kozielska 1, 44-100 Gliwice jest: Waldemar Spyrka, e-mail: 
spyrka@ckziu.gliwice.pl , tel.: (32) 231 52 36

Cel i podstawa przetwarzania
Organizacja XIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Literacko – Informatycznego „Gliwice – 

miasto wielu kultur”.

Podstawa prawna przetwarzania 
danych

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w związku z 
udziałem dzieci w konkursach

Odbiorca danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wszyscy zainteresowani wynikami XIII edycji 

Międzyszkolnego Konkursu Literacko – Informatycznego „Gliwice – miasto wielu kultur”.

Okres przechowywania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez rok kalendarzowy od wyłonienia 
zwycięzcy konkursu.

Informacja o prawie dostępu do 
treści danych oraz prawo 
sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania 

Obowiązek poinformowania strony o
prawie wniesienia skargi do GIODO

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

Wymóg, warunek podania danych
Jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie  pominięcie informacji dotyczących Państwa danych w 

udostępnianych informacjach o sukcesach związanych z XIII edycją Międzyszkolnego 

Konkursu Literacko – Informatycznego pt. „Gliwice – miasto wielu kultur”.

Sposób przetwarzania danych i 
konsekwencje przetwarzania

W przypadku wygranej w konkursie dane osobowe i wizerunek ucznia/ uczennicy będą 
umieszczone na stronie internetowej szkoły i na profilu facebookowym szkoły.
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