
 

 

 
Klauzula informacyjna  

dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w związku z udziałem w XI Miejskim Dyktandzie dla dzieci i młodzieży,  

którego organizatorem jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) - zwanego dalej „RODO”, Administrator danych 

osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach  

z tym związanych: 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych 

uczestników XI Miejskiego Dyktanda dla dzieci i młodzieży w Tarnobrzegu jest Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Kościuszki 30,  

39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować listownie, telefonicznie pod numerem 

15 847-94-10 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: poradniatbg@poczta.onet.pl.  

2. Kategorię osób, których dane osobowe będą przetwarzane przez Poradnię stanowią uczestnicy 

oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników Dyktanda. Poradnia przetwarzać będzie imię  

i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Dyktanda oraz imię i nazwisko uczestnika 

Dyktanda, jego wizerunek, oraz nazwę szkoły (klasy) i osiągnięty wynik podczas Dyktanda. 

3. W Poradni wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  

w sprawach ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: 

iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 

39-400 Tarnobrzeg. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:  

1)  uczestnictwa w Dyktandzie; 

2) publikacji na stronie internetowej Poradni osiągniętych wyników z Dyktanda wraz  

z imieniem i nazwiskiem uczestnika Dyktanda, jego wizerunkiem oraz nazwą szkoły 

(klasą) (działalność promocyjna); 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w związku z Regulaminem XI Miejskiego 

Dyktanda dla dzieci i młodzieży w Tarnobrzegu. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Odbiorcą danych osobowych 

są upoważnieni pracownicy Poradni. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 

celów przetwarzania, tj. w okresie udzielonej zgody, nie później jednak niż do czasu realizacji 

celu lub wycofania zgody. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane osobowe są 

przetwarzane przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do treści swoich danych 

oraz sporządzenia kopii tych danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji 

kiedy osoby te uznają, ze przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich 

przetwarzanie, osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych 

(rodzicowi/opiekunowi prawnemu uczestnika decydujących w imieniu uczestnika) przysługuje 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą profilowane 

ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
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