
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu „Przeszłość i teraźniejszość – Moja Mała Ojczyzna” 
 

Uprzejmie informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli  Wydział w Ciechanowie (Organizator konkursu), dane kontaktowe: ul. Henryka 
Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów, telefon  23 672 40 31, email: ciechanow@mscdn.edu.pl 

Pani/Pana dane osobowe: 

2) będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
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, 
dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia i uczestnictwa w konkursie „Przeszłość i teraźniejszość – 
Moja Mała Ojczyzna” oraz publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac. 

3) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podpisania umowy na przeniesienie 
praw autorskich do pracy – w przypadku decyzji o publikacji; 

4) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celach podatkowych (dotyczy 
nagrodzonych) – jeżeli występują obowiązki podatkowe (art. 30 i 41 ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych; Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.); 

5) mogą być udostępniane lub powierzane podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-
organizacyjną administratora; 

6) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 

7) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie 
indywidualnej. 

W granicach i na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do 
swoich danychnik osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i realizacji umowy 
– przysługuje Pani/ Panu również prawo żądania przeniesienia danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi 
przeprowadzenia konkursu „Przeszłość i teraźniejszość – Moja Mała Ojczyzna”. Niepodanie ich 
uniemożliwi dokonanie weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszenia, które zostało złożone w 
ramach konkursu „Przeszłość i teraźniejszość – Moja Mała Ojczyzna” i tym samym dalszy udział w 
konkursie. 

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDauKiqujE8xYLRSMagwMTdMNkq1TDRIMjdKMzNLsjKoSLYwNzE1SjI2trRMTjFJ9hLILU5OyVNIzkxNzkjMO7y5HADjpxY0&q=mscdn+ciechan%C3%B3w&oq=mscdn&aqs=chrome.1.69i59j46i175i199i512j0i131i433i512j0i512j46i175i199i512l2j0i512j46i175i199i512l2.4068j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

