
 

Klauzula Informacyjna RODO 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  

XLVI OLIMPIADY WIEDZY O MLEKU I MLECZARSTWIE 

KUTNO, 29-31.03.2023 r. 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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”) wymagane jest złożenie 

przez uczestnika oświadczenia o poniższej treści: 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników gromadzonych i przetwarzanych w związku 

z organizacją Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie jest Krajowy Związek Spółdzielni 

Mleczarskich Zw. Rew. zwany dalej KZSM Zw. Rew. w Warszawie ul. Hoża 66/68, tel. 22 

372 03 14, e –mail kzsm@kzsm.org.pl jako organizator.  

2. Organizator otrzyma dane od szkoły zgłaszającej Nauczyciela/Opiekuna do udziału w 

Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. 

3. W związku z organizacją Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie Administrator danych 

zbiera i przetwarza dane osobowe Nauczyciela/Opiekuna biorącego udział w Olimpiadzie 

Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie  

4. Dane osobowe, służą dla celów prawidłowej realizacji i organizacji ww. Olimpiady a w 

szczególności: 

a. - udziału w Olimpiadzie, 

b. - organizacji i prawidłowego przeprowadzenia Olimpiady, 

c. - wydawania zaświadczeń, nagród i dyplomów, 

d. - prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości, 

e. - ogłoszenia wyników Olimpiady,  

f. - wykorzystania wizerunku w promowaniu Olimpiady poprzez upowszechnianie zdjęć 

oraz materiałów filmowych ilustrujących jej przebieg w mediach 

 

5. Cel przetwarzania danych wynika z udziału w XLVI Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i 

Mleczarstwie.   

6. Dane będą udostępniane Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. Antoniego 

Troczewskiego w Kutnie oraz innym podmiotom w celu organizacji Olimpiady, a także jeśli 

zajdzie potrzeba partnerom organizatora. Ponadto do danych osobowych mogą mieć dostęp 

inne podmioty, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. 

7. Przetwarzane będą tylko niezbędne kategorie danych osobowych, w celu zapewnienia 

prawidłowej organizacji Olimpiady. 

8. Każdemu uczestnikowi Olimpiady przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, 

sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo skargi do organu nadzorczego.  

9. Dane będą przechowywane przez Administratora: 

- przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z 

przepisów prawa, 

- do czasu zakończenia działań mających na celu promowanie i upowszechnianie wiedzy o 

Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie oraz o osiągnięciach jej uczestników – do 

momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu. 

10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest RODO oraz statutowy prawnie 

uzasadniony interes administratora polegający na realizacji idei olimpiad w sferze kształcenia 

zawodowego. 

11. W razie pytań lub wątpliwości w sprawie sposobów i zasad przetwarzania prosimy o kontakt z 

KZSM Zw. Rew. ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa, kzsm@kzsm.org.pl 
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12. Złożenie przez uczestnika Olimpiady danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne w 

celu uczestnictwa w Olimpiadzie, o której mowa we wstępie w pkt. 1. 

 

W związku z udziałem w Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie realizowanym przez KZSM 

Zw. Rew. z siedzibą w Warszawie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

………………………………………………………. 

  data, czytelny podpis uczestnika  

 


