
ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

Klauzula informacyjna  

dla uczestników XVI Powiatowego Konkursu Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół 

podstawowych powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego i gliwickiego oraz miast Bytomia 

i Piekar Śląskich w roku szkolnym 2021/2022 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. – RODO informuję, że:  

 

1) administratorem danych osobowych uczestników XVI Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Chemicznej dla uczniów szkół podstawowych powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego i gliwickiego 

oraz miast Bytomia i Piekar Śląskich w roku szkolnym 2021/2022 jest dyrektor Zespołu Szkół 

Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą 

w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 26, 

2) inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach jest Adam Korzuch; kontakt e-mail: 

korzuch@infoic.pl, 

3) podane dane osobowe (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, klasa oraz nazwa i adres szkoły 

uczestnika konkursu, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu oraz 

dane, o których mowa w punkcie 13 regulaminu konkursu) przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, czyli zgody na przetwarzanie danych 

uczestnika konkursu oraz art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w związku z realizacją przepisów art. 51 ust.1 pkt 

7 ustawy z dnia 14 grudnia  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), a także § 1-5 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1036), dla których przetwarzanie danych jest niezbędne, 

4) dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane do końca roku szkolnego,  

a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Imiona i nazwiska 

uczestników konkursu oraz nazwy szkół, do których chodzą, wizerunek mogą być publikowane na 

stronie Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Tarnowskich Górach: http://www.chemiktg.pl, 

5) obsługa konkursu odbywać się będzie poprzez platformę internetową Teams - zespół: XVI 

Powiatowy Konkurs Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół podstawowych powiatów 

tarnogórskiego, lublinieckiego i gliwickiego oraz miast Bytomia i Piekar Śląskich w roku szkolnym 

2021/2022 dostępny wyłącznie dla organizatorów konkursu, 

6) uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, 

prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

7) w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych 

i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach udostępnianych danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 

 

 

https://poczta.o2.pl/d/
http://www.chemiktg.pl/

