
1 
 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Powiatowego Konkursu Literackiego pn. „Śladami patronów  roku 2021” 

 

Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów wraz  

z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13, art. 26 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) ("RODO") informujemy o tym, że wspólnie 

przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień 

Współadministratorów. 

 

Współadministratorami Twoich danych osobowych są: 

 

I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kolniez siedzibą przy ul. Wojska 

Polskiego 34, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 26 61, adres email: zsp@powiatkolno.pl 

(dalej "Współadministrator A") 

oraz 

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolniez siedzibą przy ul. Teofila Kubraka 6, 18-500 

Kolno, nr telefon (86) 278 24 33, adres email: biblioteka@powiatkolno.pl 

(dalej "Współadministrator B") 

zwanymi w dalszej części łącznie „Współadministratorami” 

 

I. Współadministratorzy wspólnie administrują Twoimi danymi osobowymi  

w celuzorganizowania i przeprowadzeniaPowiatowego Konkursu Literackiego „Śladami 

patronów roku 2021” zgodnie z przyjętym Regulaminem Konkursu..  

II. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy 

powierzyli przetwarzanie danych. 

III. Planujemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a 

następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów archiwalnych. 

IV. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych 

osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  

V. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz 

prawo cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność wcześniej dokonanego przetwarzania.  

VI. Masz prawo do przenoszenia danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej 

zgody lub w celu zawarcia lub wykonywania umowy. 

VII. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że 

przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

VIII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne by realizować działania związane 

z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. 

IX. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych również informujemy, że: 

a. Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z 

zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO. 

b. Współadministrator Aprzechowuje wszelką dokumentację dotyczącą 

współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności. 

c. Współadminstratorzy nie przekazują Twoich danych osobowych poza EOG.  
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d. Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych 

osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla 

realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo  Współadministratorzy zapewniają, 

że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają 

imienne upoważnienie nadane przez Współadministratorów oraz, że osoby 

dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do 

zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio 

przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych. 

e. Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych 

osobowych.  

f. Współadministratorzymogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi 

przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w 

szczególności wymogów z art. 28 RODO. 

X. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz 

kontaktować się zarówno z każdym ze Współadministratorów, ale to Współadministrator 

Abędzie Ci na wszystko odpisywał i pilnował realizacji Twoich praw.  

 

 

         Każdy ze Współadministratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz 

kontaktować się w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz 

przysługujących Ci uprawnień - drogą mailową: iod@powiatkolno.pl 

 


