
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu 

„MYSŁOWICE MAJĄ TALENT” 

 

Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich opiekunów w ww. zakresie przetwarzane są na 

podstawie 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”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie 

obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych ma charakter 

dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w konkursie. 

 

1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu i ich opiekunów są: 

a) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Mysłowicach, ul. Laryska 101, 41-400 Mysłowice,  

tel.: 32 222 27 66 

b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Mikołowska 44, 41-400 

Mysłowice, tel.: 32 222 26 41 

c) Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 7, 41-400 Mysłowice, tel.: 32 222 66 70 

d) Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice ,tel.: 32 317 11 00 

 2. Kontakt do Inspektorów Ochrony Danych: 

a) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Mysłowicach – iod_mzopo@ckziu-myslowice.pl 

b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – iod@ckziu-myslowice.pl 

c) Mysłowicki Ośrodek Kultury – rodo@m.ok.pl 

d) Urząd Miasta Mysłowice -  m.patalag@um.myslowice.pl 

3. Współadministratorzy prowadzą operacje przetwarzania następujących kategorii danych  

osobowych Uczestników Konkursu oraz ich opiekunów: 

a) Uczestnicy konkursu: imię, nazwisko, wizerunek, telefon kontaktowy. 

b) opiekunowie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy 
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Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami w zakresie przetwarzania 

danych w ramach konkursu jest dostępna w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu. 

4. Wybrane dane osobowe mogą zostać przekazane przez Współadministratorów partnerom 

oraz partnerom medialnym wyszczególnionym w regulaminie konkursu. 

5.  Dane osobowe będą przechowywane do końca roku szkolnego 2021/2022. 

6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

7. Uczestnik konkursu/ rodzic/ prawny opiekun posiada prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy zgłosić się do właściwego 

Współadministratora wskazanego w treści uzgodnień pomiędzy Współadministratorami (zał. 

nr 4 do Regulaminu konkursu) 

8. Uczestnikowi konkursu/ rodzicowi/ prawnemu opiekunowi przysługuje również prawo do 

złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 


