
I. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w „X Powiatowych Zawodach w Udzielaniu 

Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 2018” 

Zgodnie z 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 (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, 
iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zespół Szkół im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. 

2) Z Administratorem może Pan/Pani się skontaktować pod numerem telefonu 33 8766 418 lub 

e-mailowo, pisząc na adres szkola@zsken.edu.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby udziału w „X Powiatowych 

Zawodach w Udzielaniu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 2018” na podstawie art. 13 ust. 1 

i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016r. 

4) Decydując się na udział w tym wydarzeniu, wyraża Pani/Pan zgodę na filmowanie  
i fotografowanie oraz wykorzystywanie nagranych materiałów w celach promocyjnych 

Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także zwalnia Pani/Pan organizatora 

wydarzenia od odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych materiałów. 

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału  

w Zawodach. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- przenoszenia danych, 

- niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym; 

7) Jeżeli przetwarzania odbywa się na postawie zgody udzielonej Administratorowi, posiada 

Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Wycofanie zgody można przesłać na adres szkola@zsken.edu.pl, wysłać pocztą 

tradycyjną na adres Szkoły lub zgłosić osobiście w sekretariacie Szkoły. 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo jedynie w celach promocji 

Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

9) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez 

Administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 


