
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
1. Organizacja Dzielnicowego Konkursu „ Bezpieczna przygoda z Internetem” w ramach Dzielnicowych 

Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu z koniecznością przetwarzania danych osobowych:  
1) osób zgłaszanych (uczestników) - takich jak: imię i nazwisko,  
oraz informacje dotyczące przebiegu konkursu w tym wizerunków, nagrań, prace, 
2) opiekunów osób zgłaszanych - takich jak: imię i nazwisko, nr telefonu,  

a także wizerunków,  obecności tych osób podczas Gali Finałowej Konkursu; 
3) innych osób np. nauczycieli jednostek oświatowych, osób postronnych uczestniczących w Gali Finałowej 

Konkursu.  
2. Podane dobrowolnie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu związanym z organizacją i 

promocją działań związanych z  Dzielnicowymi Obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu.  
3. Administratorem wszystkich danych osobowych przetwarzanych dla celów realizacji 

DZIELNICOWEGO KONKURSU jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana 
Pawła II w Warszawie, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa, e-mail: sp82@edu.um.warszawa.pl.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażana przez uczestników i opiekunów (art. 6 
ust. 1 pkt a 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). 

5. Dane przetwarzane do celów związanych z realizacją konkursu będą przetwarzane do czasu ustania 
celu przetwarzania lub wcześniejszego wycofania zgody. 

6. Dane osobowe, w tym utrwalone podczas konkursu oraz Gali finałowej wizerunki, mogą być 
udostępnione poprzez ich rozpowszechnianie w następującej formie wykorzystania nagrań 
festiwalowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich głosu, imienia i nazwiska w radiu, 
wizerunku w telewizji, internecie i prasie (m.in. na oficjalnej stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej nr 82, szkolnej gazetce „Junior”). 

7. Administratorami relacji publikowanych w prasie, telewizji oraz wyemitowanej w radiu transmisji z 
Gali finałowej są poszczególne media. 

8. Dane mogą być także udostępniane przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 
im. Jana Pawła II  
w Warszawie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 

9. Niepodanie danych lub wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w 
konkursie. 

10. Osobom reprezentującym uczestników konkursu i wszystkim innym przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych 
osobowych dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. 

11. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych administratora: 
iod.bemowo@edukompetencje.pl 

 
 


