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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach 

dot. MIKOŁAJKOWEGO KONKURSU  

NA PREZENTACJĘ DOTYCZĄCĄ PROBLEMATYKI NARKOMANII I PROMOCJI ZDROWEGO 

STYLU ŻYCIA 

  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 

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, że: 

1.   Administratorem danych osobowych jest Gmina Skoki z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul.  

       Wincentego Ciastowicza11, 62-085 Skoki, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.  

2. Inspektorem ochrony danych Gminy Skoki jest Pani Katarzyna Przybysz, dane kontaktowe: e-mail: 

k.przybysz@gmina-skoki.pl, tel. 61 8925812.  

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Celem jest organizacja Mikołajkowego konkursu plastycznego na plakat profilaktyczny dotyczący 

problematyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia.  

Podstawą przetwarzania danych stanowi: 

- regulamin konkursu  oraz  

- art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia, czyli zgoda opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w 

konkursie.  

4. Kategoria osób, których dane dotyczą:  uczestnicy konkursu oraz opiekunowie prawni.  

5. Kategorie danych: 

- imię i nazwisko wykonawcy pracy,  

- adres zamieszkania: 

- telefon kontaktowy: 

- nazwa szkoły lub świetlicy, którą reprezentuje,  

- wizerunek – zdjęcie uczestnika i pracy,  

- dane  rodzica/ opiekuna prawnego: imię i nazwisko.  

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w „Mikołajkowym konkursie na 

prezentację dotyczącą problematyki narkomanii i promocji zdrowego stylu życia”. 

7. Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego dla zakończenia procedury konkursowej, promocji 

konkursu oraz upływu okresu wynikającego z kategorii archiwizacyjnej.  

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania danych osobowych; 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

9. Odbiorcy danych:  

Dane osobowe będą udostępniane przez ADO Szkole Podstawowej w Skokach, Szkole Podstawowej w Jabłkowie, 

świetlicom w Pawłowie Skockim, Potrzanowie, Rościnnie, Skokach, Stawianach, w których odbywają się zajęcia 

opiekuńczo - wychowawcze jako współadministratorom danych  oraz  redakcjom lokalnej prasy, serwisowi 

Facebook oraz właścicielom domen witryn internetowych www.gmina-skoki.pl oraz komisji oceniającej prace.  

10. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:  

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

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie  

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
http://www.gmina-skoki.pl/


          KLAUZULA INFORMACYJNA URZĄD MIASTA I GMINY W SKOKACH | RC-82 
 

……………………………       

(miejscowość i data ) 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

                                       (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 

 

w „Mikołajkowym konkursie na prezentację dotyczącą problematyki narkomanii i promocji 

zdrowego stylu życia” 

               

 

               …………………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

składającego oświadczenie)  

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Gmina Skoki z siedzibą ul. Ciastowicza 11,  

62- 85 Skoki przetwarzała obecnie i w przyszłości dane osobowe mojego dziecka/ 

podopiecznego  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 

 

 

udostępnione w celu jego uczestnictwa w „Mikołajkowym konkursie na prezentację dotyczącą 

problematyki narkomanii i promocji zdrowego stylu życia”. Jestem świadoma/y, że dane 

osobowe dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w celu identyfikacji złożonej pracy 

konkursowej, ogłoszenia wyników konkursu oraz publikacji informacji o osobach 

nagrodzonych i ich wizerunku na stronie internetowej Gminy Skoki oraz jej Facebooku, 

a także w gazecie lokalnej Wiadomości Skockie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych 

dziecka/podopiecznego oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było 

dobrowolne.  

 

               

 

             ………………………………………………………………….. 

          (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

                             składającego oświadczenie)  
 


