
Załącznik nr 4 

 
 

Klauzula informacyjna 
 Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną: 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 (zwane „RODO”), w związku z udziałem w Wojewódzkim Konkursie Metodycznym "W 80. 
Rocznicę Zbrodni Katyńskiej" Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, 

ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki, w imieniu którego działa Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum. 
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pan/Pani może kontaktować się 

z Magdaleną Borkowską – Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: 
inspektor@cen.suwalki.pl lub listownie na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, 
ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którego 

treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych, na podstawie udzielonej zgody. 
5. Kategoria Pani/Pana danych osobowych zawarta w formularzu zgłoszeniowym: imię/imiona, 

nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu), nazwa szkoły/placówki. 
6. Dane osobowe laureatów, w szczególności imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia oraz wizerunek 

utrwalony podczas organizacji konkursu oraz wręczania nagród, mogą być udostępniane na stronie 
internetowej cen.suwalki.pl oraz serwisach internetowych prowadzonych przez Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Suwałkach oraz w publikacji metodycznej. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na 
podstawie przepisów prawa oraz dane osobowe laureatów konkursu, w tym wizerunek mogą być 
udostępniana osobom trzecim w zakresie i celu niezbędnym dla promocji, reklamy i dokumentacji 
konkursu. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po 

upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została wyrażona zgoda) i będą podlegały 
przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym; w wersji elektronicznej – zostaną 
usunięte po upływie jednego miesiąca po zakończeniu konkursu i przyznania nagród laureatom, 
w przypadku cofnięcia zgody, ze względu na szczególną sytuację - do miesiąca czasu. 

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym 
profilowaniu. 

11. Pani/Pan ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. 

12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych w Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Suwałkach narusza przepisy o ochronie tych danych można skorzystać z prawa wniesienia skargi 
do Prezesa UODO. 
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(data i czytelny podpis) 


