
Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - 

Zgoda opiekunów prawnych dziecka na udział w konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku 

Spółdzielczym” w ramach Programu edukacyjnego TalentowiSKO oraz przetwarzanie danych osobowych i 

wykorzystanie wizerunku. 

 

[Administrator, inspektor ochrony danych i dane kontaktowe] 

1. Administratorem Pani/ Pana oraz Pana/Pani córki/syna danych osobowych jest Zespół Szkolno-

Przedszkolny im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach, z siedzibą w Bartnikach, przy ul. Miodowej 47 

(„Administrator”). 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail spbart@o2.pl lub pisemnie 

na wyżej wskazany adres siedziby Administratora. 

3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych podmiot danych może kontaktować 

się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych. Taki kontakt może się odbyć 

drogą elektroniczną na adres e-mail: inapektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Administrator danych na mocy Umowy powierzenia danych osobowych przekazuje Pani/ Pana oraz 

Pana/Pani córki/syna dane Podmiotowi Przetwarzającemu - współorganizatorowi konkursu, którym jest Bank 

Spółdzielczy w Skierniewicach, z siedzibą w Skierniewicach. 

  

[Przetwarzanie danych osobowych] 

4. Administrator i Podmiot Przetwarzający może przetwarzać następujące dane o Pani/Panu oraz 

Pana/Pani córce/synu: imię i nazwisko, nazwa szkoły, prace konkursowe, wyniki konkursu, informacje 

o nagrodzie, wiek, wizerunek, numer i seria dowodu osobistego. 

5. Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od opiekuna prawnego Uczestników Konkursu. 

6. Administrator i Podmiot Przetwarzający może przetwarzać Pani/Pana oraz Pana/Pani córki/syna 

dane osobowe w następujących celach: 

a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

jest dobrowolnie wyrażona zgoda przez opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych 

jego podopiecznego; 

b) pozyskania niezbędnych oświadczeń od opiekunów prawnych – podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora i Podmiotu Przetwarzającego. 

Uzasadnionym interesem Administratora i Podmiotu Przetwarzającego jest uzyskanie zgód 

opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie ich podopiecznych i na przetwarzanie ich 

danych osobowych, również poprzez publikację wizerunku; 

c) wykorzystania zdjęć i  innych danych osobowych, w tym poprzez ich publikację, dla celów 

związanych z informowaniem o Konkursie i jego promocją oraz o Uczestnikach Konkursu – 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda przez 

opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych jego podopiecznego; 

d) kontaktowych, statystycznych i archiwalnych - podstawą prawną przetwarzania jest realizacja 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora i Podmiotu Przetwarzającego. Uzasadnionym 

interesem Administratora i Podmiotu Przetwarzającego jest pozostanie w kontakcie z 

Uczestnikami i ich opiekunami prawnymi; 

e) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie - podstawą 

prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora i Podmiotu 

Przetwarzającego. Uzasadnionym interesem Administratora i Podmiotu Przetwarzającego 

możliwość dochodzenia roszczeń. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym 

wykorzystania wizerunku poprzez jego publikację. 

 

 [Okres przechowywania danych osobowych] 



8. Pani/Pana oraz Pana/Pani córki/syna dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do 

rozstrzygnięcia konkursu, promocji jego idei, a w celach archiwizacyjnych przez okres 5 lat od końca 

roku, w którym dana edycja miała miejsce. 

9. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana oraz Pana/Pani 

córki/syna dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Nie dotyczy to sytuacji, gdy 

konsekwencją przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody jest konieczność ich 

przetwarzania z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze i Podmiocie 

Przetwarzającym. 

10. Po upływie powyższego okresu Pani/Pana oraz Pana/Pani córki/syna dane osobowe będą 

przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 

przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/umów zawartych z Administratorem 

i Podmiotem Przetwarzającym. 

[Kategorie odbiorców danych osobowych] 

11. Dane osobowe Pani/Pana córki/syna będą rozpowszechnione w Internecie, prasie i mediach 

społecznościowych. 

12. Pani/Pana oraz Pana/Pani córki/syna dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora i Podmiotu Przetwarzającego tj.: 

podmiotą Grupy BPS, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, serwisowe, 

członkom Regionalnych i Krajowych Komisji Konkursowych, jak również obserwatorom bez prawa 

głosu. 

13. Pana/Pani oraz Pana/Pani córki/syna dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i 

organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

14. Administrator i Podmiot Przetwarzający nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do 

państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej, przy 

uwzględnieniu ponadgranicznego charakteru publikacji danych osobowych w sieci Internet. 

[Prawa] 

15. Podmiotom danych osobowych przysługuje: 

a. prawo dostępu do swoich danych lub oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania; 

b. prawo do przeniesienia danych osobowych , tj. do otrzymania od Administratora danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego. Następnie można przesłać te dane innemu Administratorowi. 

c. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest - prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

d. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda - prawo wycofania zgody. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

16. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z 

inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

17. Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 


