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ZAŁĄCZNIK NR 2 
Klauzula informacyjna dla uczestników  

Wojewódzkiego Konkurs Języka Angielskiego Online 'Let's High 5' 

dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. – RODO informuję, że:  

 

1) administratorem danych osobowych uczestników jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej 

w Radlinie, ul. J. Rymera 170, 44-310 Radlin, tel: 32 455 82 94, e-mail: sp3@radlin.eu, 

2) podane dane osobowe (imię, nazwisko, klasa oraz nazwa i adres szkoły uczestnika konkursu, imiona i 

nazwiska rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu oraz dane, o których mowa w regulaminie 

konkursu) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkurs Języka Angielskiego 

Online 'Let's High 5' dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a  czyli zgody na przetwarzanie danych uczestnika konkursu oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w związku z realizacją przepisów art. 51 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2020 r. poz. 910), a także § 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 

2020 r. poz. 1036), dla których przetwarzanie danych jest niezbędne, 

3) dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane do końca roku szkolnego, a następnie 

archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Imiona i nazwiska laureatów wielokrotnych 

oraz nazwy szkół, do których uczęszczają, wizerunek laureatów mogą być publikowane na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie, ul. J. Rymera 170, 44-310 

Radlin, tel: 32 455 82 94, e-mail: sp3@radlin.eu, 

4) obsługa Wojewódzkiego Konkurs Języka Angielskiego Online 'Let's High 5' dla uczniów szkół 

podstawowych województwa śląskiego odbywać się będzie za pomocą dwóch adresów mailowych: 

klasy3letshigh5@gmail.com oraz klasy8letshigh5@gmail.com  dostępnych wyłącznie dla organizatorów 

konkursu oraz stronę internetową Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie: 

https://sp3.radlin.pl, 

5) uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo 

do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, 

6) w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w 

Radlinie udostępnianych danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje uczestnikowi 

konkursu prawo do wniesienia skargi do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w 

Radlinie, 

7) podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 

 

 

............................................ 

............................................ 

   ……………………………………………. 

 

................................................................. 
imię/imiona i nazwisko uczestnika   

Wojewódzkiego Konkurs Języka Angielskiego Online  'Let's High 5' 

dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego 

 

................................................................ 

ucznia/uczennicy klas 

imiona i nazwiska rodziców 

(prawnych opiekunów) 

................................................................ 

pełna nazwa i adres szkoły 

............................................................... 

data i miejsce urodzenia  


