
Klauzula informacyjna Powiatowego Konkursu Kultury Rosyjskiej  

„Русская душа” na Płockiej  

dla uczniów klas VII i VIII powiatowych szkół podstawowych  

pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Płońskiego 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych osób uczestniczących w konkursie jest I LO  

im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku (dalej: „Administratorem”), z siedzibą: ul. Płocka 56,  

09-100 Płońsk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk lub drogą  e-mailową pod adresem: dyrekcja@loplonsk.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem 

mailowym: it.odo.plonsk@gmail.com  

3. Dane osób uczestniczących w konkursie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów); art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy).  

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z Powiatowym Konkursem Kultury Rosyjskiej „Русская душа” na 

Płockiej dla uczniów klas VII i VIII powiatowych szkół podstawowych pod patronatem Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty oraz Starosty Płońskiego.  

5. Dane osób uczestniczących w konkursie pochodzą od szkół biorących udział w Powiatowym Konkursie 

Kultury Rosyjskiej „Русская душа” na Płockiej dla uczniów klas VII i VIII powiatowych szkół 

podstawowych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Płońskiego. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

7. Dane osób uczestniczących w konkursie będą przetwarzane do odwołania zgody na przetwarzanie 

danych lub do zakończenia celu przetwarzania.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych).  



10. Podanie danych osobowych jest wymogiem warunkiem przystąpienia do konkursu. Nie podanie danych 

lub wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.  

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

 


