
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Nauczyciela – Opiekuna zespołu uczniów biorących udział Grze miejskiej „Maria Konopnicka i historia Suwałk” 

 

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”) 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach informuje, że w związku z udziałem w grze miejskiej "Maria Konopnicka 
i historia Suwałk": 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 

67B, 16-400 Suwałki, w imieniu którego działa dyrektor Centrum. 
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cen.suwalki.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe tj. imię, nazwisko, miejsce pracy (nazwa szkoły), wizerunek są zbierane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia i udokumentowania gry miejskiej. 
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. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów, prowadzących 

działalność pocztową lub kontrolną.  
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania gry, następnie zostaną zarchiwizowane 

po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została wyrażona niniejsza zgoda). 
8. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
Ponadto posiada Pani/Pan prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania 
danych osobowych ze względu na szczególną sytuację.   

9. 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 (na adres Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność 
uczestnictwa w grze miejskiej. 

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

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu oraz utrwalonych na fotografii/filmie, 

na potrzeby udziału w grze miejskiej „Maria Konopnicka i historia Suwałk” organizowanej przez Centrum 

Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, zgodnie z rozporządzeniem 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”). 

 
..................................................................................... 

(data i czytelny podpis) 
 

Zgoda na publikację wizerunku 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i publikację mojego wizerunku, w związku z udziałem w grze miejskiej 

„Maria Konopnicka i historia Suwałk”. Ponadto nie będę iścił(a) sobie praw finansowych ani prawnych do 

ich wykorzystania w publikacjach Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, na stronie internetowej 

cen.suwalki.pl oraz innych serwisach prowadzonych przez Centrum (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.).  

 

...................................................................................... 
(data i czytelny podpis) 


