
 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – SZKOLNY OPIEKUN KONKURSU 

 

Zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 
z 04.05.2016 r.), występującego dalej jako „RODO” 
 

Ja, niżej podpisana/-ny ……………………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę)  

 

Wyrażam zgodę1 na przetwarzanie przez Fundację Zakłady Kórnickie, z siedzibą w Kórniku (62-035), Aleja 
Flensa 2B, wpisaną do rejestru sądowego -KRS pod numerem 0000120123 moich danych osobowych, w celu 
zgodnej z regulaminem realizacji IV edycji Konkursu Wiedzy i Umiejętności „Praca Organiczna2.0” 2020/2021, 
obejmującej: zgłoszenie zespołu do udziału w konkursie; udział zespołu konkursowego w etapie szkolnym, 
wojewódzkim i finałowym konkursu; ocenę prac konkursowych; przygotowanie dyplomów i nagród 
dla uczestników i laureatów Konkursu; podanie do wiadomości publicznej wyników etapów wojewódzkiego 
i finałowego Konkursu, poprzez ogłoszenie imion, nazwisk i nazw szkół reprezentowanych przez zwycięskie 
i wyróżnione zespoły, działania związane z procesem odwołania od decyzji komisji konkursowej na każdym 
z etapów Konkursu, organizację zakwaterowania i zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników etapu finałowego 
w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły, którą reprezentuję, dane kontaktowe 
(numer telefonu i adres e-mail).  
 

 W oparciu o art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowej 
na wskazany przeze mnie adres e-mail w związku z informowaniem przez Fundację Zakłady Kórnickie 
o realizowanych przez nią projektach społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. 
  
Oświadczam, że: 

Przyjmuję do wiadomości, że w związku z archiwizacją przebiegu konkursu dane przetwarzane będą również 
– w zakresie podlegającym archiwizacji – w oparciu o zapisy obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie 
Instrukcji kancelaryjnej, w celu wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze w myśl 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach.  

 
Podaję dane osobowe niezbędne w toku realizacji konkursu dobrowolnie.               
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią załączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych Opiekuna Zespołu Konkursowego zbieranych i przetwarzanych w związku z udziałem 
w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy i Umiejętności Praca Organiczna2.0” 2020/2021, w tym z informacją o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach. 
 
 
 
 

………………………………………………………………………….. 
(Data, miejsce, podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 
1 Należy zaznaczyć odpowiedź zgodną z oświadczeniem poprzez zakreślenie odpowiedniej kratki 



 
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Szkolnego Opiekuna Konkursu 
zbieranych i przetwarzanych w związku z udziałem Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy i Umiejętności „Praca 

organiczna 2.0” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 
r.), występującego dalej jako „RODO”, informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych zebranych na podstawie wyrażonej wyżej zgody jest Fundacja 
Zakłady Kórnickie z siedzibą w Kórniku (62-035) przy al. Flensa 2b, wpisana do rejestru sądowego KRS 
pod nr numerem 0000120123. 

2. Może Pani/Pan skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@fzk.pl lub 
dzwoniąc pod numer tel. 61 898 02 91. 

3. Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Fundacji Zakłady Kórnickie jest Danuta Podolak. W razie 
jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z bezpieczeństwem Pani/Pana danych może się Pani/Pan 
skontaktować z nią wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@fzk.pl lub dzwoniąc 
na numer tel. 61 898 02 91. 

4. Pani/Pana dane osobowe zebrane w związku ze zgłoszeniem do Konkursu, przetwarzane będą 
na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, udzielonej w oparciu o art. 6 pkt.1 lit. a) RODO oraz 
(w zakresie podlegającym archiwizacji) w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z zapisami Ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W związku z wyrażeniem zgody na 
przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w oparciu o art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Pani/Pana adres e-mail przetwarzany będzie zgodnie 
z art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, jakim jest 
informowanie o działaniach podejmowanych przez Fundację Zakłady Kórnickie w ramach działalności 
statutowej.  

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnej z Regulaminem realizacji Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy i Umiejętności „Praca organiczna 2.0” oraz w celach archiwalnych, a w przypadku wyrażenia 
przez Panią/Pana odpowiedniej zgody – także w celach marketingowych, w związku z informowaniem 
o realizowanych przez Fundację Zakłady Kórnickie projektach społecznych, edukacyjnych 
i kulturalnych. 

6. Podanie danych takich, jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu oraz nazwa reprezentowanej 
szkoły, jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do zgłoszenia udziału w Ogólnopolskim 
Konkursie Praca Organiczna 2.0, jego przeprowadzenia i utrzymania kontaktu ze szkołą podczas 
realizacji poszczególnych etapów.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach 
marketingowych i przesyłanie informacji handlowej na wskazany adres e-mail jest dobrowolne 
i nieobligatoryjne, odmowa wyrażenia tej zgody nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie. 

7. Dane zgłoszeniowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu przez czas niezbędny 
do realizacji jego poszczególnych etapów zgodnie z harmonogramem podanym w Regulaminie, zaś 
w celach archiwalnych – w oparciu o wskazania Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Fundacji 
Zakłady Kórnickie, z której szczegółowymi zapisami zapoznać można się w siedzibie Fundacji lub pisząc 
na adres iod@fzk.pl. W celach marketingowych dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody 
na otrzymywanie informacji handlowej i jedynie wówczas, gdy taka zgoda została udzielona. 

8. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów 
prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył je w celu prawidłowego wykonania usług 
w zakresie niezbędnym do tych czynności. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym – profilowaniu ani nie będą 
przekazywane do krajów trzecich. 

10. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do jej cofnięcia. Skorzystanie prawa 
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych. 

12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 


