
 

Załącznik nr 2  
do Regulaminu “Powiatowego Turnieju  
wiedzy o szkołach ponadpodstawowych”  
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach 

„Powiatowego Turnieju wiedzy o szkołach ponadpodstawowych”  

………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ 

Niniejszym stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

 i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.0.1062 t.j.) oraz art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 

4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (rozpowszechnianie) przez Powiat Kętrzyński 

danych osobowych mojego dziecka, tj.  

…………………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko uczestnika  

 

 

w zakresie: wizerunku oraz imienia i nazwiska w celach informacyjnych na potrzeby „Powiatowego 

Turnieju wiedzy o szkołach ponadpodstawowych”. 

 

 

 
 
 
 
 
...........................................................   .......................................................................... 

data, miejscowość      podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 



 

Obowiązek informacyjny Administratora danych 

Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (Dz. U. UE L 119/38 z 4.05.2016 r.) 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym  
w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400); 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: 
iod@starostwo.ketrzyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 

3. Biorąc udział w turnieju – staje się Pani/Pan jego Uczestnikiem. Zgodę na przetwarzanie danych wyraża opiekun 
prawny, poprzez wyrażenie zgody na udział w turnieju. Istnieje możliwość, iż przebieg turnieju, w tym wizerunek 
osób w nich uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział 
w turnieju wyraża Pani/Pan (również za pośrednictwem opiekunów ustawowych) dobrowolnie i nieodpłatnie 
zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Administratora swojego wizerunku, utrwalonego  
w trakcie imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we 
fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook) i stronie internetowej organizatora w zakresie 
realizacji jego celów statutowych, jak również w pochodzących od Administratora lub wykonanych na jego 
zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych 
dotyczącą działalności informacyjnej lub promocyjnej Administratora.  

4. Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą  
b) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
5. Uzyskane podczas turnieju dane mogą być udostępniane przez Administratora: 

a) podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe 
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

b) upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora, dostawcom usług technicznych  
i organizacyjnych oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych –  
z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych, 

c) na portalu społecznościowym Facebook i zostaną udostępnione Meta Platforms z siedzibą  
w Menlo Park, jak również innym podmiotom współpracującym, zgodnie z polityką prywatności Facebook.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w pkt 3,  
lub do momentu odwołania zgody.  

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w organizowanej imprezie.  
8. Uczestnicy posiadają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia  

do innego administratora, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie 
jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne 
prawne podstawy przetwarzania.  

9. Uczestnikom przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO. 
11. Ze względu na specyfikę działania sieci społecznościowych, dane uczestników turnieju mogą być przekazane poza 

Europejski Obszar Gospodarczy.  
12. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 


