
Załącznik nr 4  

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 

Wyrażam / nie wyrażam zgody na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy: 
………………………………………………………………………………………...............  

(imię i nazwisko)  

w związku z udziałem w Konkursie „ CMS na TIK TOK-u” we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach                                         
i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.  

Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie. 
Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin, e-mailowo: 
sekretariat@cmsmazurska.pl  oraz telefonicznie: +48 91 488 52 88. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 
22 093. 

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji  
i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej szkoły 
oraz facebook.  

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) 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 samych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), czyli udzielonej zgody. 

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania 
ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, 
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

6. Ponadto, mogą Państwo 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. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania 
Konkursu.  

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych są w szczególności: osoba reprezentująca administratora, upoważnieni 
pracownicy administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a 
także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. Odbiorcami Państwa danych są 
również podmioty zarządzające portalem społecznościowym TikTok (TikTok Technology Limited, która jest 
zarejestrowana w Irlandii z siedzibą Pod adresem 10 Earlsfort Terrace, Dublin D02 T380, Irlandia, Pod numerem 
635755) na niepodlegających zmianie zasadach  dotyczących danych, dostępnych pod adresem 
(https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl). 

9. Ze względu na ponadnarodowy charakter portalu społecznościowego „TikTok” Państwa dane osobowe mogą zostać 
przekazane do Państwa trzeciego (USA). TikTok w celu ochrony Państwa praw wykorzystuje klauzule umowne 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni 
stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w przypadku przekazywania danych z EOG do Stanów 
Zjednoczonych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot mogą Państwo 
znaleźć na stronie: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl. 

10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych  
w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,       w 
tym profilowaniu.  
 
 
 
……………………………………                                                      …………………….……. 
 czytelny podpis autora pracy                                               miejscowość, data 
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