
Zasady przetwarzania danych osobowych w związku 

z udziałem w XXIV Konkursie Poezji Niemieckiej dla 

szkół podstawowych (uczniowie klas 6 – 8) w Liceum 

Ogólnokształcącym nr IV we Wrocławiu 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych 

osobowych jest Liceum Ogólnokształcące nr IV we Wrocławiu, ul. 

Stacha Świstackiego 12-14, 50-430 Wrocław. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresami: 

 tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl 

 inspektor@coreconsulting.pl 

 Liceum Ogólnokształcące nr IV we Wrocławiu, ul. Stacha 

Świstackiego 12-14, 50-430 Wrocław. 

3. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą 

w celach związanych z przeprowadzeniem XXIV Konkursu Poezji 

Niemieckiej dla szkół podstawowych (uczniowie klas 6 – 8) – 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzamy 

w następującym zakresie: 

 Imię i nazwisko oraz podpis rodzica/prawnego opiekuna. 

 Imię i nazwisko oraz wizerunek uczestnika konkursu. 

5. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe udostępniamy: 

 kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze 

bieżącej działalności; 

 firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym 

urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności; 
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 podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego 

korzystamy w ramach bieżącej działalności; 

 innym podmiotom wspierającym nas w ramach bieżącej 

działalności, na podstawie wiążących nas umów. 

Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są 

niezbędne dla osiągnięcia danego celu. Nie udostępniamy danych 

podmiotom komercyjnym.  

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do 

Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych, ich poprawy, 

żądania usunięcia, jeśli będziemy mogli to uczynić (jeżeli na 

podstawie przepisów prawa nie będziemy mieli obowiązku ich 

przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia 

swoich danych. Uprawnienia, o których mowa powyżej, możesz 

wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresami: 

 tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl 

 inspektor@coreconsulting.pl 

 albo listownie pod adresem CORE Consulting, 

ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych. Prawo do 

sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali 

dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej 

będziemy przetwarzali dane dla potrzeb innych procesów (w innych 

celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłoszony został sprzeciw, 

chyba że żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na 

nas przepisy prawa.  

Prawo do sprzeciwu można zgłosić na adres: 

 inspektor@coreconsulting.pl 

 tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl 

 albo listownie pod adresem CORE Consulting, ul. Z. 

Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. 

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły 

przetwarzania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych, 

ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu 

nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia 
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powinien zostać podany pełny opis zaistniałej sytuacji oraz powinno 

zostać wskazane jakie działanie uznaje Pani/Pan za naruszające 

swoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do 

organu nadzoru.  

9. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe będziemy 

przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji konkursu a po tym 

okresie dane te będziemy przetwarzać w celach związanych 

z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani 

przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat. 

  

 


