
KLAUZULA INFORMACYJNA        
Miejskiego Konkursu Historycznego „Dzieje Torunia”.  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego 
dalej RODO, informuje się, że: 
 
1. Administratorami Twoich danych osobowych są wspólnie następujące podmioty: 
a) Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu,           
ul. Grunwaldzka 33/35,  87-100 Toruń, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół 
Przemysłu Spożywczego  i  VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu; 
b) Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39,  87-100 Toruń; 

zwani dalej Współadministratorami. 
2. Niniejszym informujemy, iż w ramach wzajemnych umów o współadministrowanie zostały 
uzgodnione zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z 
RODO,  w szczególności zostało uzgodnione, iż: 

a) za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do 
podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 (pierwotny i wtórny obowiązek 
informacyjny), jest odpowiedzialny Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII 
Liceum Ogólnokształcące w Toruniu; 

b) za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania 
przez Panią/Pana przysługujących praw jest odpowiedzialny Zespół Szkół Przemysłu 
Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu; 

c) za wypełnianie pozostałych obowiązków wynikających z RODO jest odpowiedzialny 
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. 

3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z 
inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl lub pod numerem 
telefonu: 56 611 89 92. 
4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe uczestników  Miejskiego Konkursu 
Historycznego „Dzieje Torunia” w następujących celach i na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu udziału przez uczestnika w organizowanym 
konkursie, promowania działalności Współadministratorów, przetwarzania wizerunku 
uczestnika konkursu na podstawie wyrażonej zgody, w związku z publikacją na 
stronie internetowej:  http://8lo.torun.pl/pl/ i https://www.facebook.com/8lo.torun/ 
oraz w mediach (radio, telewizja, Internet, prasa) - dane osobowe uczestników 
konkursu; 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy, w celu realizacji działań statutowych Współadministratorów: 
udziału przez uczestnika w organizowanym konkursie, promowania działalności 
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w 
Toruniu, informowania o organizowanych przez Zespół Szkół Przemysłu 
Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu wydarzeniach związanych z 
prowadzoną przez niego działalnością statutową; 

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Współadministratorze (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, 
np. wystawianie i przechowywanie faktur albo dokumentów księgowych); 

d) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratora (tj. na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu zapewnienia kontaktu, w celu ustalenia, obrony i 
dochodzenia roszczeń, w celu archiwizacji danych. 



Przetwarzane przez Administratora dane będą wykorzystane wyłącznie dla celów 
powyżej wskazanych. 

5. Dane osobowe uczestników i opiekunów konkursu będą przechowywane przez Zespół 
Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu przez okres 
niezbędny do realizacji celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, a 
mianowicie przechowywane są przez następujący okres, gdy: 

a) dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy przez okres 
niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu, a po 
jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych 
roszczeń; 

b) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez 
okres niezbędny do jego wypełnienia wynikający z przepisów prawa; 

c) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu 
Współadministratorów – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane 
dotyczą, lub w przypadku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres 
niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy. 

Po wskazanym okresie dane te zostaną usunięte. 
6. Twoje dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie 
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

b) dostawcom usług zaopatrującym Współadministratorów w rozwiązania techniczne 
oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Współadministratorów (w 
szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług 
teleinformatycznych); 

c) dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych; 
d) dostawcom usług prawnych oraz wspierającym Współadministratorów w dochodzeniu 

należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym); 
e) podmiotom świadczącym Współadministratorom usługi lub podmiotom, którym 

Współadministrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy (art. 6 ust. 
1 lit. b RODO), 

f) w związku z publikacją na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
wizerunku uczestnika Konkursu na stronie internetowej: http://8lo.torun.pl/pl i 
https://www.facebook.com/8lo.torun/ oraz w mediach (radio, telewizja, Internet, 
prasa) dane osobowe uczestników konkursu: imię  i nazwisko, kategoria wiekowa, 
liczba uzyskanych punktów z testu i superfinału, przyznana nagroda, nazwa szkoły 
delegującej uczestników będą one udostępniane nieograniczonej liczbie odbiorców. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednak jest konieczne w celu udziału w 
Miejskim Konkursie Historycznym „Dzieje Torunia”. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie współorganizowanym przez 
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. 
8. Przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych 
osobowych prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.  
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, przysługuje Ci prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.  
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz 
prawo jej wycofania – zgodę można odwołać w dowolnym momencie; wycofanie zgody 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
Twojej zgody przed jej wycofaniem.  
W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały 
komunikacji wskazane w pkt 3 powyżej. 



9. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie 
przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
10. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


