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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

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), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Polskie 
Towarzystwo Matematyczne (PTM) w Warszawie informuje poniżej o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa 
danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Matematyczne z siedzibą przy ul. Śniadeckich 
8, 00-656 Warszawa, KRS: 0000042305— organizator Śląskiego Konkursu Matematycznego (ŚKM). 
2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest organizacja przebiegu ŚKM, w szczególności: organizacja 
Wszystkich etapów konkursu, ocena prac konkursowych, zapewnienie przejrzystości oraz równości szans w 
postępowaniu kwalifikacyjnym do zawodów kolejnych stopni, przy przyznawaniu tytułu laureata, finalisty i wyróżnień 
oraz przygotowywanie i wydawanie odpowiednich dyplomów i zaświadczeń. 
3. Zapewnienie przejrzystości, równości szans oraz promocja, o których mowa jest w punkcie 2 odbywają się poprzez 
publikacje na stronie internetowej ŚKM skm.katowice.pl na czas nieokreślony list osób zakwalifikowanych do zawodów 
kolejnych stopni, list laureatów, finalistów i osób wyróżnionych, a także wizerunku uczestnika podczas zawodów 
rejonowych i finałowych, uroczystości zakończenia konkursu. Publikowane są: imiona, nazwisko, klasa, nazwa szkoły, 
miejscowość szkoły, a także imiona i nazwiska nauczycieli matematyki. Pozostałe dane (m.in. wszelkie dane 
kontaktowe) nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdzie maja zastosowanie oddzielne 
przepisy prawa. 
4. Państwa dane nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
5. Podstawa przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest: 
• art. 6 ust. 1 pkt a RODO (udzielona przez Państwa zgoda) 
• art. 6 ust. 1 pkt b RODO (zawarta z Państwem umowa) 
• art. 6 ust. 1 pkt c RODO (na podstawie przepisów prawa) 
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy i podmioty publiczne oraz inne instytucje na podstawie 
przepisów prawa. 
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, prawo do ich sprostowania, prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznacie Państwo, ze przetwarzamy Państwa dane 
niezgodnie z prawem. 
10. Podanie Państwa danych w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa oraz regulamin Śląskiego 
Konkursu Matematycznego jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne. 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych: 
 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 (data i czytelny podpis nauczyciela) 
 
 
 


