POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE
Oddział Górnośląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14/526
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Matematyczne w
Warszawie (ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa, KRS: 0000042305)
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podst. art.6 ust.1 pkt.a,b,c rozporządzenia
w celu organizacji Śląskiego Konkursu Matematycznego (zwanego dalej konkursem), w
szczególności organizacji wszystkich etapów konkursu, oceny prac konkursowych, zapewnianiu przejrzystości i równości szans w postępowaniu kwalifikacyjnych do kolejnych etapów
konkursu, przy przyznawaniu tytułu laureata, finalisty oraz wyróżnień w konkursie, przy
przygotowywaniu i wydawaniu odpowiednich dyplomów i zaświadczeń.
3. Zapewnianie przejrzystości i równości szans, o których mowa w punkcie 2 odbywają się poprzez publikację na stronie internetowej www.skm.katowice.pl oraz na czas nieokreślony list
osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu oraz list laureatów, finalistów oraz
osób wyróżnionych w konkursie. Publikowane są imiona, nazwiska, szkoła oraz imiona i nazwiska nauczycieli matematyki. Pozostałe dane nie są udostępniane żadnym podmiotom
trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdzie mają zastosowanie oddzielne przepisy prawa..
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego lub skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących
Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencja niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie.
8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
………………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis nauczyciela)

