
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku

ul. 17 Marca 6, 82-200 Malbork

I EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

„Superliga hiszpańska 2023”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Imię i nazwisko:

2. Adres e-mail:

3. Nazwa i adres szkoły:

4.  Jesteś  uczniem  ósmej  klasy  szkoły  podstawowej  z  powiatu
malborskiego lub sztumskiego? (zaznacz poprawną odpowiedź)

                                 TAK                                           NIE

5.  Alias  (pseudonim  służący  identyfikacji  ucznia  podczas
przebiegu konkursu, nie może być obraźliwy)

Proszę  wysłać  skan  lub  zdjęcie  formularza  zgłoszeniowego  i  podpisanej  klauzuli
informacyjnej na adres rsaez-cara@lo1malbork.pl do dnia 10 marca 2023 r.

mailto:rsaez-cara@lo1malbork.pl


I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku

ul. 17 Marca 6, 82-200 Malbork

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

roku 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, iż:

1.  Administratorem danych  osobowych  jest  I  Liceum Ogólnokształcące  im.  Henryka  Sienkiewicza  w  Malborku.  

Z administratorem kontakt jest możliwy telefonicznie pod nr tel. 507 187 276 lub 55 272 24 22, za pośrednictwem poczty

elektronicznej sekretariat@lo1malbork.pl  oraz pisemnie lub osobiście w siedzibie I LO ul. 17 Marca 6, 82-200 Malbork.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także przysługujących w tym zakresie praw można

kontaktować  się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: iod@mainsoft.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6   ust. 1 lit. a RODO

w  celu  organizacji  i  realizacji  konkursu  „Superliga  hiszpańska  2023” organizowanego  przez  I  Liceum

Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: firma obsługująca stronę internetową

administratora, firma fotograficzna wykonująca zdjęcia, dostawca oprogramowania dziedzinowego,

c) prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z naszą placówką.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne

do wzięcia udziału i otrzymania nagrody.

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8.  Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania  zgody

z wniesieniem o usunięcie danych osobowych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Cofnięcia zgody można dokonać pisemnie na adres siedziby Administratora

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy

Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

………..…………………….……………………………

podpis rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu
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