
Załącznik nr 1 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w Małopolskim Towarzystwie Oświatowym - Zespole Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO), informuję, że:  

 

Administrator danych:  

Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Małopolskie Towarzystwo Oświatowe – Zespół 

Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu, ul. 

Limanowskiego 7, tel. +48 18 4442557; +48 18 4434339 e-mail: bibsplot@onet.pl 
 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:  
Pani/Pana/Dziecka dane osobowe  przetwarzane będą w celu wypełnienia przez Małopolskie Towarzystwo 

Oświatowe - Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego 

obowiązków ustawowych związanych z prowadzeniem działalności oświatowej w tym organizacji  „XVIII Edycji 

Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży „Pióro Splotu”. 

 

Prawnie uzasadniony interes: 
Nie dotyczy 

 

Odbiorcy danych:  
Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przekazane do Miasta Nowego Sącza w celu złożenia sprawozdania z 

wykonania zadania publicznego pod tytułem: „XVIII Edycji Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży 

„Pióro Splotu”. 
Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, chyba że obowiązek taki 

wynika z przepisów prawa.  

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:  
Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

 

Okres przechowywania danych osobowych:  
Pani/Pana/Dziecka dane osobowe  będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 

 

Prawo dostępu do danych osobowych:  
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych osobowych swoich/dziecka, prawo sprostowania, prawo 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

 

Prawo cofnięcia zgody: 
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.  

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich/dziecka w celu uczestniczenia w „XVIII Edycji Małopolskiego 
Konkursu Literackiego dla Młodzieży „Pióro Splotu” jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w Konkursu. 

Niepodanie danych skutkuje niemożnością uczestniczenia w konkursie. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

 


