MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE

Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
związanych z udziałem uczniów w XIII Regionalnym Konkursie Chemicznym
Młody Chemik Eksperymentuje na Politechnice Wrocławskiej
w roku szkolnym 2019/2020
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016) Stowarzyszenie EKOS informuje, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych od uczestników projektu Młody
Chemik Eksperymentuje i konkursów chemicznych jest Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii
Humanistycznej EKOS z siedzibą w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz.

2.

Stowarzyszenie EKOS gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu organizacji i prowadzenia XIII
Regionalnego Konkursu Chemicznego Młody Chemik Eksperymentuje.

3.

Osoby, których dane dotyczą mają obowiązek zgłaszania do Inspektora naruszeń dotyczących
bezpieczeństwa danych osobowych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: rodo@ekos-sulow.org.pl

4.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika projektu na przetwarzanie
danych osobowych.

5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane.

6.

Uczestnikom Regionalnego Konkursu Chemicznego, którzy podają dane osobowe przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo
do: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.

7.

Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a)

imię i nazwisko,

b)

adres szkoły

c)

adres e-mail

d)

imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby przygotowującej ucznia do Konkursu

8.

Uczestnikom Regionalnego Konkursu Chemicznego przysługuje prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji Regionalnego Konkursu
Chemicznego, w których bierze Pani/Pan udział lub do momentu odwołania zgody.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim oraz nie będą
służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
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12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
13. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a)

przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b)

utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c)

nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych.

14. Wyniki projektu MCE i konkursów będą ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia EKOS
i Wydziału Chemicznego PWr.

………………………………………………………………

…………………………………………………………….

czytelny podpis uczestnika

data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna

