III Podstawowo-Gimnazjalny Zespół
Szkół Społecznych „STO” z siedzibą
w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80433 Gdańsk
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA JURORÓW IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ORATORSKIEGO STAND UP & TALK
(dalej: Konkurs)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) Dyrektor informuje:
KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH ?

h

Administratorem danych osobowych Pani/Pana jako Jurora w Konkursie (dalej także łącznie jako
„Państwa dane”) jest: III Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych „STO” z siedzibą
w Gdańsku reprezentowany prze Dyrektora Szkoły (dalej jako Szkoła),
prowadzony przez Samodzielne Koło Terenowe NR 191 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
z siedzibą w Gdańsku numer KRS 0000089489, NIP: 9570054463,REGON: 190259549,
reprezentowane przez Zarząd Koła (Organ Prowadzący).
Adres do korespondencji z Administratorami danych:
ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk, telefon +48 58 341 70 25, email: sto3gdansk@sto3.gda.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Szkoły z dopiskiem „Inspektor
Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem: sto3gdansk@sto3.gda.pl

DLACZEGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• Pełnienia funkcji Jurora i dokonanie oceny wystąpienia Dziecka zgłoszonego w
Konkursie
• organizacji i przebiegu Konkursu na wszystkich etapach
• informowania na stronie internetowej Szkoły oraz na stronie internetowej
American Corner w Gdańsku ul. Targ Rakowy 5/6 o przebiegu Konkursu
W zakresie wizerunku – dane osobowe Pani/Pana, w przypadku wyrażenia zgody, przetwarzane będą w
celu:
• sporządzania dokumentacji zdjęciowej i filmów z przebiegu finału Konkursu w Szkole oraz ich
publikacji na stronie internetowej Szkoły oraz na stronie internetowej American Corner
• informowania i zdawania relacji z przebiegu Konkursu na stronie internetowej Szkoły oraz na
stronie internetowej American Corner

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;
- art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. z uwagi na prawnie
uzasadniony interes Administratora, jakim jest konieczność przetwarzania ww. danych
osobowych (poza danymi przetwarzanymi na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody)
przy prawidłowym przeprowadzeniu Konkursu.

PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?
• Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres, w którym
Szkoła na mocy obowiązujących przepisów prawa zobowiązana jest do ich
przechowywania, a jeżeli obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa, przez
czas niezbędny dla realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania.
• W przypadku przetwarzania danych za Pani/Pana zgodą, przechowywanie
danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody.

CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak w
przypadku nie podania danych osobowych niezbędnych do pełnienia funkcji Jurora w
Konkursie, nie będzie możliwe bycie Jurorem w Konkursie.
KTO BĘDZIE ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

•

•

Szkoła powierzy dane osobowe Pani/Pana jako Jurora podmiotom, z którymi
współpracuje w celu realizacji Konkursu, w tym następującym podmiotom:
• upoważnionym pracownikom Szkoły (Nauczyciele i Pracownicy Administracji oraz
Pracownicy Techniczni) biorącym udział w organizacji i obsłudze Konkursu
• innym Jurorom w Konkursie,
American Corner w Gdańsku ul. Targ Rakowy 5/6 - placówka powstała i funkcjonująca w wyniku współpracy
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku z Ambasadą USA w Warszawie - który jest
podmiotem współpracującym ze Szkołą przy realizacji Konkursu.
Osobom/Podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie systemów informatycznych i wsparcia
informatycznego oraz strony internetowej Szkoły.

CZY MACIE PAŃSTWO DOSTĘP DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się w prawnie uzasadnionym interesie
Administratora, o ile Szkoła nie będzie miała prawnie uzasadnionego interesu w dalszym
przetwarzaniu tych danych.
CZY MOŻNA COFNĄĆ UDZIELONĄ ZGODĘ?
Ma Pani/Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych, które Szkoła przetwarza na podstawie wcześniej wyrażonej zgody.
Operacje na danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.
Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie maila na adres: sto3gdansk@sto3.gda.pl
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych lub przepisy prawa krajowego.
CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO?
Pani/Pana dane lub dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej.

CZY W OPARCIU O PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PODEJMOWANE
ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE?
Szkoła nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji
(tj. decyzji bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą
podlegały profilowaniu.

