
Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie nauczyciela (opiekuna) Uczestnika III edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”, organizowanego  

przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze 

1. Dane nauczyciela: 

imię i nazwisko:  ......................................................................................................................  

nazwa szkoły: ..........................................................................................................................  

adres szkoły:  ...........................................................................................................................  

e-mail (opcjonalnie): ................................................................................................................  

2. Zgodnie z rozporządzeniem 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), informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą 

w Warszawie, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: 

a) korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych osobowych, Krajowe Biuro Wyborcze, 

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, 

b) e-mail: iodo@kbw.gov.pl; 

3) przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana 

zgody, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu; 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie;  

5) Pani/Pana* dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

udostępnienia wynikającego z przepisów prawa.  

6) Pani/Pana* dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu 

do momentu wyłonienia laureatów i przekazania nagród. 



 

 

 

7) przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

8) przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również 

prawo do ograniczenia przetwarzania; 

9) przysługuje Pani/Panu* prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, 

jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy 

prawa. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajowe Biuro Wyborcze 

z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 10, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. 

 

*Niepotrzebne skreślić 

  

Podpis nauczyciela …………………………..…  Data ………………… 


