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Załącznik nr II 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, którego Pani/Pan jest 

opiekunem prawnym? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym 
w zakresie udziału w konkursie oraz publikacji i promocji na stronie www.katolicka.pl i w mediach społecznościowych szkoły 
wyników konkursu oraz publikacji książki zawierającej 100 zadań na 100-lecie Zabrza  jest Zespół Szkół Katolickich z siedzibą 
w Zabrzu przy ulicy Tarnopolskiej 3, reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich – Bogusławę Kamińską.  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym 
w zakresie publikacji i promocji na stronie www.miastozabrze.pl książki zawierającej 100 zadań na 100-lecie Zabrza jest 
Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich 
nr 5-7. 

2.  Jak się skontaktować z Administratorem, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych 
osobowych lub danych osobowych dziecka, którego Pani/Pan jest opiekunem prawnym? 

Z Dyrektorem Zespołu Szkół Katolickich może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych, w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: szkola@katolicka.pl, 
2) pod numerem telefonu: 32 271 21 32, 
3) pisemnie na adres: Zespół Szkół Katolickich, ul. Tarnopolska 3, 41-807 Zabrze 

Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, 

w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl, 
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00, 
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych 

osobowych”. 

2.  Jak się skontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych? 

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
1) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@katolicka.pl 
2) pod numerem telefonu: 32 271 21 32, 
3) pisemnie na adres:   Zespół Szkół Katolickich, ul. Tarnopolska 3, 41-807 Zabrze 
    

Prezydent Miasta Zabrze wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl  
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00, 
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony 

danych”. 

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka, którego Pani/Pan jest 
opiekunem prawnym?  

http://www.katolicka.pl/
http://www.miastozabrze.pl/
mailto:umz@um.zabrze.pl
mailto:iodo@katolicka.pl
mailto:iod@um.zabrze.pl
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Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym, 
odbywa się w związku z udziałem w Konkursie „Zadanie na 100-lecie Zabrza”, w celu przeprowadzenia i promocji tego 
konkursu w książce zawierającej 100 zadań na 100-lecie Zabrza, na stronie internetowej www.katolicka.pl, mediach 
społecznościowych Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu, a także na stronie www.miastozabrze.pl oraz w radiu, telewizji, prasie 
drukowanej w celu informacyjnym i promocyjnym Konkursu. 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, którego jest Pani/Pan 
opiekunem prawnym jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO1 tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z ustawą 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych. 
 

4. Kto jest odbiorcą  danych osobowych?  

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym, mogą zostać udostępnione odbiorcom 
będącym podmiotami przetwarzającymi, w szczególności świadczącym usługi IT na zlecenie Miasta Zabrze. Podmiotem 
świadczącym usługi IT w zakresie ewidencyjno-księgowym oraz elektronicznego obiegu dokumentów jest Asseco Data 
Systems S.A. z siedzibą w Gdyni. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta 
Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy 
kurierskie, Centrum Informacji Kulturalnej w Zabrzu, radio, prasa drukowana, telewizja. 

 
5. Jak długo przechowujemy dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka, którego Pani/Pan jest opiekunem prawnym? 

Dane osobowe dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym, będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym 
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 
odrębnej zgody, również do czasu jej wycofania. 

Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe Pani/Pana dziecka zostały zebrane, będą one przechowywane jedynie w 
celach archiwalnych przez okres 10 lat liczonych w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia roku 
następującego po rok, w którym zakończono sprawę (JRWA 4455 kat. arch.BE10), tj. okres wyznaczony na podstawie 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych? 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

1) dostępu do treści, 
2) sprostowania (poprawiania), 
3) ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym, a ponadto posiada Pani/Pan prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO1) 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa za zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. 

7. Czy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora? 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe? 

http://www.katolicka.pl/
http://www.miastozabrze.pl/
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Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana i dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym, jest 
dobrowolne, ale jeżeli nie poda Pani/Pan tych danych, nie będziemy mogli dopuścić dziecka, którego jest Pani/Pan 
opiekunem prawnym do udziału w konkursie „100 zadań na 100-lecie Zabrza”. 

9. Czy przysługuje Pani/Panu prawo do nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu? 

Dana osobowe Pani/Pana i dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym nie będzie podlegać decyzji, opierającej się 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec niego skutki prawne lub w podobny 
sposób na nie wpływała. Dane osobowe dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym nie będą profilowane. 

1 Rozporządzenie 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) (Dz. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.). 

 

OŚWIADCZENIA  

☐ Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka, którego jestem opiekunem prawnym  

 

…………………………………………..……………………….…………… w Konkursie „100 zadań na 100-lecie Zabrza”, który jest 

organizowany przez Fundację Na Rzecz Szkół Katolickich oraz prowadzony przez nią Zespół Szkół Katolickich z 

siedzibą w Zabrzu przy ulicy Tarnopolskiej 3 oraz Prezydenta Miasta zgodnie z Regulaminu Konkursu. 

☐ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, którego jestem opiekunem 

prawnym w zakresie jego imienia i nazwiska, nazwy i numeru szkoły, do której uczęszcza oraz wizerunku zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO1, w celu organizacji i przeprowadzenia wyżej wymienionego Konkursu. 

☐ Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych dziecka, którego jestem opiekunem 

prawnym w zakresie jego imienia i nazwiska, nazwy i numeru szkoły, do której uczęszcza oraz wizerunku w książce 

zawierającej 100 zadań na 100-lecie Zabrza, na stronie internetowej www.katolicka.pl, www.miastozabrze.pl oraz 

w radiu, telewizji, prasie drukowanej w celu informacyjnym i promocyjnym Konkursu. 

☐ Oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalenie oraz udostępnienie danych osobowych dziecka, którego 

jestem opiekunem prawnym w zakresie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach w książce zawierającej 

100 zadań na 100-lecie Zabrza, na stronie internetowej www.katolicka.pl, www.miastozabrze.pl oraz w radiu, 

telewizji, prasie drukowanej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a z zw. z art. 7 RODO1 oraz treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

Imię i nazwisko uczestnika konkursu ............................................................................  

nazwa i nr szkoły ............................…………………………………. 

Data i miejsce…………………………..    

Podpis osoby wyrażającej zgodę.................................... 

 

1 Rozporządzenie 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). 
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