Załącznik nr 2 do Regulaminu Przedmiotowego Konkursu Informatycznego LOGIA
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
Zasady przetwarzania danych osobowych
Wstęp
Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami
informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że
Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
w Warszawie (OEIiZK), z siedzibą główną przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa oraz siedzibami przy
ul. Nowogrodzkiej 73 i Gintrowskiego 36.
Sposób gromadzenia danych
Dane przekazuje nam Państwa dziecko, gdy zapisuje się do udziału w Konkursie za pośrednictwem strony
internetowej.
Dane mogą zostać także przekazane przez podmioty zewnętrzne, np. szkołę, do której uczęszcza Państwa dziecko.
Dane mogą być pozyskiwane ze źródeł wewnętrznych, np. za pośrednictwem systemów i programów, które służą
do obsługi Konkursu.
Obowiązek podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Państwa dziecku udział w konkursie.
Zakres danych
Przetwarzamy tylko niezbędne kategorie danych osobowych, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji
Konkursu.
Cel przetwarzania
Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Państwa dziecko udziału w Konkursie, obsługi uczestników Konkursu
oraz zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z Konkursem.
Podstawa przetwarzania
Dane przetwarzane są na podstawie:
• Art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym powyżej.
• Art. 6 ust. 1 litera c) rozporządzenia RODO*, w celu realizacji obowiązku prawnego, ciążącego na
Administratorze, wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002
r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.
125, Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, Dz. U. z 2014 r. poz. 1290 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 1580) w związku
ze zleceniem organizacji Konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Odbiorcy danych
Dane mogą zostać przekazane lub udostępnione w całości lub w części innym podmiotom.
Potencjalne kategorie odbiorców to:
- instytucja nadrzędna: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
- instytucje współpracujące z Administratorem Danych w zakresie prawa oświatowego bądź organizacji
Konkursu: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
- szkoła, do której uczęszczają Państwa dzieci,
- dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane z utrzymaniem
systemów informatycznych,
- inne podmioty przetwarzające dane na wyłączne polecenie Administratora Danych, które na podstawie
odrębnej umowy są zobowiązane do ochrony powierzonych im do przetwarzania danych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania

Okres przechowania może się różnić w zależności od realizowanego celu przetwarzania. Dane będą
przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody lub przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych
celów.
Realizacja praw
Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych swojego dziecka oraz własnych, ich poprawiania.
Mają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku Państwa sprzeciwu zaprzestaniemy
dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.
Mają Państwo także prawo złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego.
Podane dane nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego podejmowania decyzji
lub profilowania.
Dane kontaktowe
Mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie na numer 22 626 83 90,
na adres poczty elektronicznej iod@oeiizk.waw.pl lub listownie na adres siedziby Ośrodka:
Inspektor Ochrony Danych
Ośrodek Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów w Warszawie
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa.

*rozporządzenie RODO - rozporządzenie 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) z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

