
Załącznik nr 4 

do Regulaminu Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą 

Nowiną przez życie” dla uczniów szkół podstawowych 

województwa małopolskiego w roku szkolnym 2019/2020.  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO), informuję, iż: 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Krakowie, 

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, tel.: (12) 448 1110; fax: (12) 448 1162; email: kurator@kuratorium.krakow.pl 

Inspektor ochrony danych: 

Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

iod@kuratorium.krakow.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora 

danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”. 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna: 

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane będą w celu: organizacji  

i przeprowadzenia przez Małopolskiego Kuratora Oświaty Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą 

Nowiną przez życie” dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 

2019/2020 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. 

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

13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126 poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 i z 2017 r. poz. 1580). 

Podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit a i lit c, oraz art. 9 ust. 2 lit a (dane o zdrowiu 

dziecka): wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; zgoda osoby, której dane dotyczą, 

zgoda rodzica. 

Prawnie uzasadniony interes: 

Nie dotyczy. 

Odbiorcy danych: 

Nie dotyczy. 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

Nie dotyczy. 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe będą przechowywane do 31 grudnia 2025 r., z zastrzeżeniem, że po upływie tego okresu będą 

podlegać ekspertyzie przeprowadzonej przez właściwe archiwum państwowe. 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych/danych Państwa dziecka oraz prawo 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

Prawo cofnięcia zgody: 

Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, Państwa dziecka narusza przepisy RODO: Biuro 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, 

email: kancelaria@uodo.gov.pl. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie wynikającym z § 5 ust. 1 pkt. 3 i 4 rozporządzenia 

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

oraz przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad jest niezbędne, aby wydać zaświadczenie laureatowi 

lub finaliście. Podanie przez Państwo innych danych jest dobrowolne. Podanie przez Państwo szczególnych 

danych (danych o zdrowiu dziecka) jest dobrowolne i wymaga pisemnej zgody. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Nie dotyczy. 
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