
Klauzula informacyjna 
 
Na podstawie art. 13 oraz art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 

RODO, informujemy, że: 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Zespół Szkół Leśnych w Lesku 

ul. Aleja Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko 

tel.: 13 46 964 68 

 

2. Inspektor ochrony danych 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych możliwy jest: 
 listownie na adres: ul. Aleja Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko  

 przez adres e-mail: iod@zsllesko.pl 

 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem oraz 

uczestnictwem w IX Podkarpackim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich ,,O Statuetkę Rysia Bieszczadzkiego’’ 

- Lesko 2019, który odbędzie się w Lesku w dniu 26  maja 2019 roku. 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i c)  rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zorganizowania,  przeprowadzenia  oraz 

uczestnictwa w IX Podkarpackim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich, a odmowa podania danych będzie 

skutkować odmową dopuszczenia do udziału w IX Podkarpackim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich. W 

przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie powyższego celu.  
 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla zorganizowania i przeprowadzenia  IX 

Podkarpackim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich, a po tym okresie przez okres 5 lat (np. w celu archiwizacji 

dokumentów, dla celów podatkowych, marketingowych, promocyjnych) chyba że niezbędny będzie dłuższy 

okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na dochodzenie roszczeń przez okres wskazany w 

przepisach prawa.  
Natomiast w sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 

dobrowolnej zgody będziemy je przechowywać do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Administrator 

może też takie dane usunąć wcześniej, jeśli uzna, że skończy się cel przetwarzania danych. 

 

5. Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające 

dane osobowe na nasze zlecenie oraz organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowanie zautomatyzowanych decyzji 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu, w zakresie 

wynikającym z przepisów prawa, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 

W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu. 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić się do Zespołu 

Szkół Leśnych w Lesku z prośbą o udzielenie informacji. 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawo przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  


