
Klauzula informacyjna dla uczestników Konkursu „Anglofan” 2020/2021 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się 

listownie: ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-503 Szczecin bądź e-mailowo: lo5@miasto.szczecin.pl. 

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie 

zgody udzielonej w formularzu zgłoszeniowym, w celu organizacji przez Administratora Konkursu 

„Anglofan” dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, dalej jako: „Konkurs”. 

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, a także 

podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, w szczególności dostawcy usług 

IT oraz firma Microsoft.  

4. W związku z użyciem przez Administratora programu Microsoft Forms w zakresie obowiązującego 

formularza zgłoszeniowego, Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych 

oraz przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym innym kraju, 

w którym firma Microsoft lub Podmioty Podprzetwarzające firmy Microsoft prowadzą działalność. 

Wszystkie przypadki przekazywania danych poza Unię Europejską, Europejski Obszar Gospodarczy 

i Szwajcarię przez firmę Microsoft będą podlegać Standardowym Klauzulom Umownym zgodnym 

z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępnymi pod adresem: 

https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products w części Online Services 

Data Protection Addendum (DPA). 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu lub do czasu 

wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

6. Nagrania rozmów, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu Konkursu, również będą 

przechowywane do czasu zakończenia Konkursu, po upływie którego zostaną usunięte przez 

Administratora. Uzyskane nagrania będą dostępne tylko dla upoważnionych pracowników 

Administratora (członków komisji egzaminacyjnej), wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia 

dodatkowej weryfikacji umiejętności uczestników przed ustaleniem ostatecznej listy finalistów 

i laureatów Konkursu. 

7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO), macie Państwo prawo cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność wcześniej 

dokonanego przetwarzania.  

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 

osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.  

11. We wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych można kontaktować się 

bezpośrednio z Administratorem, na adres wskazany w punkcie pierwszym (najlepiej z tematem 

wiadomości mailowej: „Anglofan 2020/2021 - ochrona danych osobowych”). 
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