
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1) Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego,  ul. Rozłogi 10, 01-310 

Warszawa;  

2) Kontakt do Administratora Danych: Szkoła Podstawowa nr 363 im.  prof. Witolda Doroszewskiego, ul. Rozłogi 10; 

e-mail: swietlicasp363@wp.pl 

3) Dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Konkursu „Możesz tańczyć… Możesz śpiewać…”. 

4) Dane będą udostępniane członkom komisji konkursowej Konkursu „Możesz tańczyć… Możesz śpiewać…”  

w Szkole Podstawowej Nr 363 w Warszawie. 

5) Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza obszarem UE) nie będzie się odbywać. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

Każdemu kogo dane sa przetwarzane przysługują następujące prawa: 

● prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (podst. art. 15 RODO) 

● prawo do usunięcia danych  (podst. art. 17 RODO) 

● prawo do sprostowania danych  (podst. art. 16 RODO) 

● prawo do przenoszenia danych  (podst. art. 19 RODO) 

● prawo do ograniczenia przetwarzania  (podst. art. 18 RODO) 

● prawo do przenoszenia danych  (podst. art. 20 RODO) 

● prawo do sprzeciwu  (podst. art. 21 RODO) 

Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa przez Pana/i dziecko w Świetlicowym Konkursie online                               

„Możesz tańczyć… Możesz śpiewać…”. 

6) W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody  

(art.6 ust. 1 lit. a RODO) , przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie 

przed cofnięciem zgody. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepis RODO. 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

9) Pani/Pana Dane Osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej organizacyjnej ochrony 

danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

10) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi 

z celami przetwarzania. 

11) Wyrażenie zgody na udział mojego dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu danego 

konkursu.  

*Wyrażam zgodę na publikację nagrania konkursowego na stronie Facebooka Szkoły 363 im. prof. Doroszewskiego 

w Warszawie. 

*Tak / Nie  

 

………………………………………………………………  

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


