
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 „Fleciki na Start”
Zgodnie  z  art.  13  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
informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych ucznia jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych 
im. G. Bacewicz w Koszalinie, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły (ul. Fałata 32, 75-
434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat@zpsm.pl).

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: 
redakcja@zpsm.pl)

3. Celem przetwarzania  danych osobowych jest  udział  w I  Konkursie  Fletowym Online  –
„Fleciki na Start”

4. Dane  osobowe będą przetwarzane na podstawie:  art.6 ust 1 lit. a) (RODO)

5. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w zakresie:  imienia  i  nazwiska  ucznia,  klasy,  grupy,
imienia  i  nazwiska  nauczyciela,  numeru  telefonu,  adresu  e-mail  nauczyciela,  imienia  i
nazwiska  akompaniatora,  numeru  telefonu  i  adresu  e-mail  rodzica/prawnego  opiekuna,
podpisu rodzica/prawnego opiekuna.

6. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy.

7. Dane osobowe będą przetwarzane na czas trwania konkursu, jak również po zakończeniu
konkursu, ale nie dłużej niż do końca danego roku szkolnego.

8. Niektóre dane osobowe takie jak imię i nazwisko, wizerunek ucznia mogą być zamieszczane
w internecie, m.in. na stronie internetowej Szkoły, serwisach typu Facebook, Youtube itp.
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

9. Osoba, której przetwarzane są dane ma  prawo do żądania od Administratora Danych 
dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia 
przetwarzania.

10. Osoba, której przetwarzane są dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych (ul. Stawki 2, 01-193 Warszawa) jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego jak również organizacjom 
międzynarodowym.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu, 
odbywa się na podstawie wyrażonej zgody 

13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania
15. Osoba biorąca udział w Konkursie, oświadcza, że zapoznała się z regulaminem konkursu
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