
KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

Dolnośląski Kurator Oświaty zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 

stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1036) organizuje konkursy przedmiotowe pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak”. W trakcie ich realizacji będą 

przetwarzane dane osobowe Państwa lub dziecka biorącego w nich udział. Wobec powyższego  informujemy,  że w 

związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) na podstawie art. 13 RODO 

przysługują Pani/Panu, dziecku określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana, dziecka danych 

osobowych. Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków 

wynikających z przepisów prawa.  

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana, dziecka jest Dolnośląski Kurator Oświaty Dane teleadresowe:  

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, email: kurator@kowroc.pl, tel. 71 340 63 70, a na etapie szkolnym szkoła, która 

prowadzi ten etap konkursu.  

2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu służy następujący adres email: 

inspektorodo@kowroc.pl lub numer tel. 71 340 63 23, lub telefony i adresy e-mail inspektorów ochrony szkół na etapie 

szkolnym. 

3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana, dziecka dane osobowe w następujących celu:  

zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu „zDolny Ślązak” dla uczniów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wydanie 

przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla laureatów lub finalistów zaświadczeń; w przypadku członka komisji konkursowej – 

pracy w komisjach konkursowych; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z dnia 29 stycznia 

2002 r., oraz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zgłoszenie dziecka do etapu szkolnego jest jednocześnie wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych rodziców lub opiekunów prawnych na udział konkursie. 

4. Kategorie danych osobowych Pani/Pana, dziecka zawarte w zgłoszeniu ucznia do konkursu „zDolny Ślązak” na etapie 

szkolnym: imię i nazwisko, klasa, na etapie powiatowym i wojewódzkim: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane 

teleadresowe szkoły, liczba punktów uzyskanych w poszczególnych etapach, ponadto uzyskany wynik, tytuł, treści, prace 

wytworzone, oraz adres poczty elektronicznej; w przypadku członka komisji konkursowej: imię i nazwisko, nauczany 

przedmiot, w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych: imię i nazwisko, dane teleadresowe.  

Dane osobowe Pani/Pana, dziecka będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa ( komisje konkursowe poszczególnych etapów, oraz podmiotom współpracującym 

na podstawie umów z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakresie przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu, 

utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.  

6. Pani/Pana, dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

7. Pani/Pana, dziecka dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. (Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), chyba, że co innego wynika z przepisów 

szczególnych. Prace konkursowe będą przechowywane do końca roku szkolnego, w którym odbywa się konkurs;  

8. W związku z przetwarzaniem przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Pani/Pana, dziecka danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):  

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

 

 

 danych (zgodnie z art. 17 RODO);  

 

 

zeciwu (zgodnie z art. 21 RODO).  

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. 

Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów 

prawa. Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z Kuratorium Oświaty we 

Wrocławiu lub inspektorem ochrony danych a na etapie szkolnym IOD szkoły.  

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana lub dziecka narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

10. Źródło pochodzenia danych osobowych Pani/Pana, dziecka: dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń biorący udział  

w konkursie; w przypadku opiekuna i członka komisji konkursowej: dyrektor szkoły/placówki, w której jest Pani/Pan 

zatrudniony.  

11. Dane osobowe Pani/Pana, dziecka nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

procesie profilowania.  
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