
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Children Against Racial Inequality” 

 

__________________________________________________________________________ 
ul. Bełska 7, 02-638 Warsaw, Poland, tel. +48 22 646 92 89, +48 692 411 573 

www.canadian-school.pl e-mail: secretary.belska@canadian-school.pl 

Klauzula informacyjna Administratora Danych dla Uczestnika Konkursu 
„Children Against Racial Inequality” 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest przekazywana na podstawie 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 (RODO). 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kanadyjska Szkoła Podstawowa Sp. z o.o., z siedzibą 

w Warszawie (02-638), przy ul. Bełskiej 7, zwana dalej: „Szkołą”. 

2. Z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób: 

a. listownie: ul. Bełska 7, 02-638 Warszawa, 

b. pod adresem e-mail: secretary.belska@canadian-school.pl, 

c. telefonicznie: +48 692 411 573. 

3.   Szkoła powołała Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować listownie: ul. Bełska 7,         

02-638 Warszawa lub pod adresem e-mail: wbudzilo@canadian-school.pl. 

4.   Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celach związanych 

z realizacją Konkursu. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych  niż te, dla których 

zostały pierwotnie zebrane. 

5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału  

w Konkursie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed zakończeniem Konkursu jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

6.   Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji Konkursu, a po jego zakończeniu przez 

1 miesiąc. Po upływie tego terminu dane zostaną usunięte z zasobów Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej. 

7.   Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko dziecka oraz klasa do której uczęszcza, mogą zostać przekazane 
Partnerom Konkursu. 

8.   Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. 

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania w dowolnym momencie. Skorzystanie 

z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby  mieć 

wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Państwa prawa, wolności 

i obowiązki. 

12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO. 

Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną Administratora Danych dla Uczestnika Konkursu. 

 

 

………………………………...………………………………… 
       (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


