
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, w tym wizerunku 
 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
w Rozporządzeniu 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. 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników I Międzyszkolnych 
Zawodów Strzeleckich O puchar gen. Andersa jest XXV Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Żeromskiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Telimeny 9, 30-838 Kraków, numer 
telefonu: 126585070, adres e-mail: sekretariat@xxvlo.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora jest: Agnieszka Sowa, z którą 
można kontaktować się poprzez e -mail: inspektor5@mjo.krakow.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach organizacji i przeprowadzenia I Międzyszkolnych 
Zawodów Strzeleckich O puchar gen. Andersa oraz udostępnienia informacji o wynikach 
konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych. 

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 
1) imię i nazwisko, 
2) nazwę i adres szkoły oraz klasę uczestnika, 
5. Dane osobowe pozyskane od uczestników zawodów nie będą przetwarzane, ani przekazywane 

innym podmiotom. 
6. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 
7. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym), którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: 
3) sprostowania danych, 
4) ograniczenia przetwarzania danych, 
5) wniesienia sprzeciwu, 
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
8. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym) przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże warunkiem przystąpienia do 

zawodów jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników, a 
przypadku laureatów i wyróżnionych na publikacje wizerunku. 

 
*** 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

na potrzeby organizacji Mi ędzyszkolnych Zawodów Strzeleckich O puchar gen. Andersa  
(w tym wizerunku) 

 
Jako opiekun prawny, wyrażam zgodę przetwarzanie danych osobowych 

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

(imię i nazwisko uczestnika zawodów) 
 

w celach organizacji i przeprowadzenia Zawodów Strzeleckich O puchar gen. Andersa oraz 
udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Moja zgoda obejmuje rozpowszechnianie i 
wykorzystywanie imienia i nazwiska, szkoły i klasy, do której uczestnik zawodów uczęszcza, 
a także możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. Mam 
świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie. 
 
 

.................................................... 
  data i czytelny podpis opiekuna 


