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Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony Halika w Warszawie oraz nauczyciele serdecznie      
zapraszają uczniów do udziału  

w miejskim konkursie informatycznym na animację komputerową 

„Rowery-ekologia i bezpieczeństwo” 
 

               pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów 

 
I. Organizatorzy konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie, ul. Wilczy Dół 4, 02-798 Warszawa 

II. Partnerzy konkursu: 
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa 

III. Celem konkursu jest: 
• Kształcenie umiejętności w zakresie tworzenia animacji komputerowych. 
• Promowanie grafiki komputerowej jako współczesnej sztuki. 
• Rozwijanie aktywności twórczej uczniów.  
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych. 
• Promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja ekologicznej komunikacji rowerowej. 
• Poszanowania własności intelektualnej. 

 
IV. Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie: 

1.  W konkursie biorą udział uczniowie warszawskich szkół podstawowych klas 4 - 8. 
2.  Kategorie wiekowe uczestników: 

I kategoria: uczniowie klas 4-6 

II kategoria: uczniowie klas 7-8 

V.  Zasady wykonywania i zapisywania prac konkursowych: 
 

1. Zadaniem uczniów jest wykonanie animacji w formacie GIF o tematyce rowerowej                     
np.:  wycieczka rowerowa.  

2. Wielkość prac nie powinna przekraczać 400 pikseli w każdym wymiarze. Prace muszą być 
animacją zapisaną w formacie gif. 

3. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 
4. Praca musi być wykonana samodzielnie przez ucznia. 
5. Prace nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. cliparty 

lub zeskanowane ilustracje. Nie dopuszcza się również wykorzystywania zdjęć, w tym także 
własnych. 

6. W konkursie będą brały udział wyłącznie prace spełniające założenia regulaminowe.                                 
Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą oceniane.  

7. Pliki należy nazwać według wzoru sp_nr_imie_nazwisko_kl.gif. W nazwie stosujemy wyłącznie 
małe litery, bez polskich znaków diakrytycznych, oraz cyfry i znaki podkreślenia, nie używamy 
spacji. Np.: Łucja Jaśkiewicz z klasy 7c Szkoły Podstawowej nr 16 w Warszawie zapisze plik                     
pod nazwą sp_16_lucja_jaskiewicz_7.gif. 
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8. Każdej pracy musi towarzyszyć oświadczenie rodzica ( załącznik nr 1). 
VI. Zasady oceniania prac: 

Przy ocenie prac pod uwagę będą brane: 

− zgodność z tematem, 
− oryginalność, pomysłowość, 
− estetyka wykonania pracy, 
− płynność animacji. 
 

VII. Zasady przeprowadzenia konkursu 
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i miejskiego.   
Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:  
kategoria I (klasy 4 - 6) i kategoria II (klasy 7 - 8). 

Etap szkolny  
1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialne są Komisje Szkolne.  
2. Etap szkolny odbywa się do 20 maja 2022 r.  
3. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 6 prac (po 3 w każdej kategorii).  
4. Prace należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mailowy  

tonyhalikkonkurs@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2022 r.                      
wraz ze skanami oświadczeń (załącznik nr 1). 

5. Szkoła zgłaszająca prace na konkurs przesyła także wypełniony formularz zgłoszeniowy 
(załącznik 2). Formularz zgłoszeniowy należy przesłać z pracami drogą mailową. 

6. Potwierdzeniem otrzymania przez organizatora prac konkursowych będzie wiadomość zwrotna. 
Potwierdzenia będą wysyłane do 24 maja 2022 r. 

 

1. Etap miejski 
1. Za przeprowadzenie etapu miejskiego odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa nr 16                                 

im. Tony Halika w Warszawie. 
2. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. 
3. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Dopuszcza się także przyznanie 

dodatkowych nagród - wyróżnień. 
4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do 8 czerwca  2022 r.  
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich                                     

do wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, 
nadających się do rozpowszechniania w ramach działań organizatorów. 

 

VIII. Komisja konkursowa:  
 
1. Organizatorzy powołują komisję konkursową, zwaną dalej komisją składającej  
        się z co najmniej 3 osób. 
2.    Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji. 
3.  Przewodniczący komisji czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu, dokonaniem 
        oceny prac oraz przyznaniem poszczególnych miejsc.  
4.    Przewodniczący komisji wyznacza termin i datę posiedzenia komisji. 
5. Członkowie komisji przy wyłanianiu laureatów wezmą pod uwagę samodzielność  
       wykonania, zgodność z tematem konkursu, pomysłowość oraz walory estetyczne. 
6.   W przypadku kwestii spornych, decydującą decyzję podejmuje przewodniczący komisji.  

mailto:tonyhalikkonkurs@gmail.com
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7.   Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

IX. Ogłoszenie wyników konkursu:  
 
O wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród organizatorzy powiadomią 
zainteresowane placówki telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  
Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej sp16warszawa.edupage.org                                
oraz na rowery.um.warszawa.pl. 

 

X. Nagrody w  konkursie:  

Dla zwycięzców przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe,  których nie można wymienić                             
na formę pieniężną  dla opiekunów podziękowania. 

W przypadku, gdy laureat zrezygnuje z przyznanej mu nagrody, organizator zastrzega 
sobie prawo do przekazania tejże nagrody innemu uczestnikowi konkursu, który spełnia wszystkie 
wymagania konkursowe.  

             Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania akcji Rowerowy Maj, 18 czerwca 2022 roku.   
Organizator nie przewiduje  wysyłki nagród. Uczniowie lub ich opiekunowie, którzy 
nie odbiorą nagród w wyznaczonym terminie, będą mogli odebrać nagrody 
osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony Halika w Warszawie. 

 
XI. Postanowienia końcowe: 

1.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.   

2. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną organizatorzy zastrzegają sobie prawo  
      do przerwania, przedłużenia trwania lub innych zmian regulaminu. 

3. W sytuacjach nie przewidzianych w regulaminie decyzję ostateczną podejmują  
       organizatorzy. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie  
        i przetworzenie danych osobowych uczestników. Działania te związane  
        są  z koniecznością przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. 

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatną prezentację  
       i publikację zgłoszonych prac konkursowych w celach promocyjnych konkursu  
       i działalności organizatorów.  

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy sukcesów 

Organizatorzy 
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 Konkurs informatyczny na animację   „Rowery-ekologia i bezpieczeństwo” 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Karta zgłoszenia/oświadczenie 

1. Imię i nazwisko autora pracy………………………………………………………………………………………………. 

2. Klasa (wiek dziecka)……………………………………………………………………………………………………………  

3. Tytuł pracy…………………………………………………………………………………………………………………………  

4. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Rowery-ekologia i bezpieczeństwo”, 
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 im.  Tony Halika w  Warszawie.  

5. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni akceptuję                           
jego treść.  

6. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich                 
i mojego dziecka podanych przeze mnie w Karcie zgłoszenia.    

7. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz uczestników konkursu „Rowery-ekologia                             
i bezpieczeństwo”, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. 

8. Równocześnie przenoszę nieodpłatnie na rzecz organizatora konkursu autorskie prawa 
majątkowe do pracy mojego dziecka bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach 
eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych                                       
z dnia 4 lutego 1994 r.(Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z póz. Zmianami) w szczególności                               
w zakresie wykorzystania technika drukarską i cyfrową, udostępnienia na stronie internetowej 
szkoły oraz akcji Rowerowy Maj oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, 
bez względu na sposób ich zwielokrotnienia.  

9. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 
roku wyrażam zgodę na bezpłatną publikację pracy mojego dziecka na stronie Internetowej 
Organizatora pod adresem sp16warszawa.edupage.org w przypadku, gdy moje dziecko znajdzie 
się wśród laureatów Konkursu.  

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię i nazwisko,                          
klasa i szkoła - Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z  2002 r. nr 
101, poz. 926, z póź. Zmianami) 
 
……………………………… ..............                                     ………………………………………………………………………………. 

      (miejscowość, data)                                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 

 

*   Rozporządzenie   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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1

https://swietlicasp16wawa.wixsite.com/swietlica
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

Dane adresowe szkoły 
Nr telefonu, adres e-mail dane koordynatora  w szkole 

 Imię i nazwisko klasa 

Dane nauczyciela opiekuna 

Imię i nazwisko 

e-mail * na wskazany adres będą 
przesyłane informacje dotyczące 
konkursu 
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 Konkurs informatyczny na animację   „Rowery-ekologia i bezpieczeństwo” 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
rodziców/opiekunów prawnych                                                                                     

oraz uczestników konkursu  „Rowery-ekologia i bezpieczeństwo” 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 
 
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16                                              
im. Tony Halika w Warszawie ul. Wilczy Dół 4, 02-798 Warszawa; e-mail: 
sp16@edu.um.warszawa.pl ; tel./fax  22 649-66-02. 
  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest przez email: 
ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl lub drogą pocztową na adres Administratora                       
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 
 
3. Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana 
zgoda, którą można odwołać w dowolnym momencie, bez  wpływu  na  zgodność  
przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,                                           
z obowiązującym prawem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie                             
lub odwołanie zgody skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie                  
lub dalszego jego kontynuowania przez Pani/Pana dziecko - uczestnika. 
 
4. Pani/Pana dane podstawowe i dane podstawowe Pani/Pana dziecka - uczestnika konkursu 
podane w „Karcie zgłoszenia/oświadczeniu” załącznik nr 1 oraz „Metryczce pracy konkursowej” 
załącznik nr 2 będą przetwarzane w związku z: 
a) przeprowadzeniem i udokumentowaniem konkursu pt.  „Rowery-ekologia                                                 
     i bezpieczeństwo” zgodnie z Regulaminem; 
b)  promocją Organizatora konkursu - Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony Halika w Warszawie.  

5. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być: 
- uprawnione na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmioty 
świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, archiwizacyjne i brakowania;  
- członkowie Komisji Konkursowej; 
- instytucje, które objęły Honorowy Patronat nad wydarzeniem; 
- w przypadku laureatów konkursu odbiorcami będą również osoby odwiedzające stronę www 
Administratora oraz wystawę pokonkursową. 
 
6. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu, gdy Administrator uzna, że zakończyły 
się cele przetwarzania określone w pkt. 4 lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.  
 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych 
Pani/Pana dziecka – uczestnika przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści tych danych 
oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania 
– w przypadkach i na zasadach określonych przepisami RODO*.  
 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

mailto:sp16@edu.um.warszawa.pl
mailto:ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl
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osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu  
 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
 
9. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 
*   Rozporządzenie  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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
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 Konkurs informatyczny na animację   „Rowery-ekologia i bezpieczeństwo” 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

Karta członka komisji konkursowej 
 

 

Imię i nazwisko członka komisji konkursowej ……………………………………………………….. 

Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………………… 

Stanowisko………………………………………………………………………………………………………… 

1. Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji członka Komisji Konkursowej w związku  
z prowadzonym konkursem  „Rowery-ekologia i bezpieczeństwo”, którego 
organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie.  

2. Zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni akceptuję jego 
treść.  

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych podanych przeze mnie w niniejszej Karcie.   

4. Zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 
członków komisji, stanowiącą załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.   

 

 

................................................                                                                          ......................................................................................... 

      (miejscowość, data)                                                                (czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 

 
 
*   Rozporządzenie   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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 
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 Konkurs informatyczny na animację   „Rowery-ekologia i bezpieczeństwo” 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

Klauzula informacyjna o przetworzeniu danych osobowych członka 
komisji konkursowej 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 
 
1.Administratorem podanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony 
Halika w Warszawie ul. Wilczy Dół 4, 02-798 Warszawa; e-mail: sp16@edu.um.warszawa.pl ; 
tel./fax  22 649-66-02. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest przez email: 
ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl lub drogą pocztową na adres Administratora                         
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

3. Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana 
zgoda, którą można odwołać w dowolnym momencie, bez  wpływu  na  zgodność  
przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,                                            
z obowiązującym prawem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie                               
lub odwołanie zgody skutkować będzie skreśleniem Pani/Pana z listy członków komisji                         
w konkursie pt.  „Rowery-ekologia i bezpieczeństwo”. 
 
4. Pani/Pana dane podstawowe podane w „Karcie członka komisji konkursowej”                              
załącznik nr 4 przetwarzane będą  w związku z: 
a. przeprowadzeniem i udokumentowaniem konkursu pt. „Rowery-ekologia                                                       
i bezpieczeństwo”, a w szczególności pracą Komisji Konkursowej powołanej                                                   
przez Administratora zgodnie z Regulaminem; 
b. promocją Organizatora konkursu - Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony Halika w Warszawie.  
 
5. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być: 
- uprawnione na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmioty 
świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, archiwizacyjne i brakowania;  
- uczestnicy i laureaci konkursu oraz ich rodzice/opiekunowie prawni; pozostali członkowie 
Komisji konkursowej;   instytucje, które objęły Honorowy Patronat nad wydarzeniem;                              
osoby odwiedzające stronę www Administratora. 
 
6. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu, gdy Administrator uzna, że zakończyły 
się cele przetwarzania określone w pkt. 4 lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.  
 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 
dostępu do treści tych danych oraz otrzymania ich kopii, do ich sprostowania (poprawiania), 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania - w przypadkach i na zasadach określonych 
przepisami RODO*.  
 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

mailto:sp16@edu.um.warszawa.pl
mailto:ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl
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nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony  
 
 
Danych Osobowych. 
 
9. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 

 
 
 
 
 

*   Rozporządzenie  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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
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 Konkurs informatyczny na animację   „Rowery-ekologia i bezpieczeństwo” 

ZAŁĄCZNIK NR 6 

Klauzula informacyjna o przetworzeniu danych osobowych                                 
nauczyciela opiekuna pracy konkursowej 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony 
Halika w Warszawie ul. Wilczy Dół 4, 02-798 Warszawa; e-mail: sp16@edu.um.warszawa.pl ; 
tel./fax  22 649-66-02. 
  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest przez email: 
ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl lub drogą pocztową na adres Administratora                        
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 
 
3. Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana 
zgoda, którą można odwołać w dowolnym momencie, bez  wpływu  na  zgodność  
przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,                                                
z obowiązującym prawem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie                                  
lub odwołanie zgody skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w konkursie                           
pt.  „Rowery-ekologia i bezpieczeństwo” jako opiekun pracy konkursowej. 

4. Pani/Pana dane zostały przekazane Administratorowi przez rodzica/opiekuna prawnego 
dziecka – uczestnika konkursu, dla którego jest Pani/Pan opiekunem pracy konkursowej 
(tzn. pod Pani/Pana kierunkiem powstała praca konkursowa); 
 
5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane zwykłe, podane w „Karcie 
zgłoszenia/oświadczeniu” załącznik nr 1 oraz „Metryczce pracy konkursowej” załącznik nr 2: 
imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia (adres szkoły), służbowe dane teleadresowe                           
(telefon, email). 
 
6. Pani/Pana dane podstawowe będą przetwarzane w związku z: 

a. przeprowadzeniem i udokumentowaniem konkursu  „Rowery-ekologia                                                                             

     i bezpieczeństwo” zgodnie z Regulaminem konkursu; 
b. promocją Organizatora konkursu - Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony Halika                    

     w Warszawie.  

7. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być: 
- uprawnione na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmioty 
świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, archiwizacyjne i brakowania;  
- członkowie Komisji Konkursowej; 
- instytucje, które objęły Honorowy Patronat nad wydarzeniem. 
 
8. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu, gdy Administrator uzna, że zakończyły 
się cele przetwarzania określone w pkt. 4 lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.  
 
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 
dostępu do treści tych danych oraz otrzymania ich kopii, do ich sprostowania (poprawiania), 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych 
przepisami RODO*.  

mailto:sp16@edu.um.warszawa.pl
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10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
 
11. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 
 
 
 
 
 
*   Rozporządzenie  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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
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