
                                                                                                                                                        

 
 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 –  

DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO O ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 

dziecka (podopiecznego), zawartych w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego o 

Zawodach Rzemieślniczych w celu przeprowadzenia konkursu prowadzonego przez Kujawsko-

Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy oraz podmioty trzecie, z którymi KPIRiP 

w Bydgoszczy współpracuje przy organizacji konkursu jak również w celu wykonania postanowień 

Regulaminu ww. konkursu. 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika 

 
Klauzula informacyjna. 

Mając na uwadze przepisy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), informujemy Panią/Pana, 

że:  

administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy z siedzibą: ul. 

Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz (KRS: 0000034337), zwana dalej „Administratorem”. Można się z nami skontaktować osobiście w siedzibie, 

listownie, elektronicznie pod adresem e-mail: sekretariat@izbarzem.pl lub tel. 52 322 12 77. Administrator nie powołał inspektora danych osobowych. 

 

Jakie dane osobowe posiadamy: 

Państwa dane osobowe jakie posiadamy są zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu i są to: imię i nazwisko autora pracy konkursowej, wiek 

autora, imię i nazwisko rodzica i/lub opiekuna prawnego autora, nr telefonu rodzica i/lub opiekuna prawnego, imię i nazwisko nauczyciela 

prowadzącego.  

 

Cele i podstawy przetwarzania. 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia KONKURSU PLASTYCZNEGO O ZAWODACH 

RZEMIEŚLNICZYCH w oparciu o udzielone przez Panią/Pana zgody lub w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Administratora lub w celu wykonania 

obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 lit a, f RODO); 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości osiągnięcia celu, o którym mowa 

powyżej. 

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana niektórych danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: 

a) podmioty, z którymi Administrator  współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z świadczonymi usługami –  w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji działań edukacyjnych i promocyjnych; przypominamy, że Administrator udostępnia Pani/Pana dane 

osobowe wyłącznie w zakresie i dla celów związanych z kontrolą wydatkowania środków publicznych w ramach realizacji projektu „Nie 

zapomnij o rzemiośle działania edukacyjno-promocyjne KPIRiP w Bydgoszczy”. 
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b) podmioty współpracujące z Administratorem  dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również świadczenia usług lub wykonania umów, 

dotyczy to przede wszystkim dostawców usług technicznych takich jak firm telekomunikacyjnych, hostingowych, właścicieli serwerów i 

przestrzeni, w których przechowywane są dane osobowe, które przetwarza KPIRiP w Bydgoszczy);  

 

Okres przechowywania danych. 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia konkursu. Okres ten może zostać każdorazowo przedłużony, jeśli 

przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla wykonania obowiązku prawnego, gdy będą wymagały tego prawnie uzasadnione interesy 

Administratora związane z realizacją projektu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach 

„Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030” (Okres realizacji projektu od 08.09.2022 r. do 31.12.2023 r), realizacji praw 

majątkowych do utworu, a ponadto w przypadku konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takim roszczeniami przez 

Administratora. Po upływie okresów przechowania Twoje dane osobowe zostaną usunięte. 

Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich 

zabezpieczenie w celu ochrony Pani/Pana praw i wolności; 

 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu; 

f) prawo do przenoszenia danych; 

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO; 

h) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

W Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy nie są przetwarzane dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym 

profilowanie. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Państwa dane osobowe 

nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 

 

 

 

 

 

Będąc opiekunem prawnym mojego dziecka uczestniczącego w Konkursie zostałam/łem 

poinformowana/ny o ww. zasadach przetwarzania moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka (podopiecznego).   

                                     

……………………………………………………   …………………….….……………………………………… 

             (miejscowość i data )             (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)    

   

 

 

 


