
Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów  
Wyższa Szkoła Języków Obcych  im. Samuela Bogumiła Lindego   
ul. Różana 17A  61-577 Poznań   
  

Szanowni Państwo,   

Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów to ogólnopolska olimpiada przedmiotowa, realizowana jako zadanie publiczne na 
zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.   

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wrażeniem przez Państwa zgody na udział Ucznia w Olimpiadzie Języka Angielskiego dla 
Juniorów, szkoła przekaże nam dane osobowe dziecka. 

Administratorem danych jest Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu, ul. Różana 
17A, 61-577 Poznań NIP 7781381471 , REGON 634513444. 

Wiejącej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod nr telefonu 789-192-873 lub drogą 
mailową ojaj@wsjo.pl 

Zakres przekazywanych danych obejmuje:   

a) imię i nazwisko dziecka. Celem przetwarzania ww. danych jest konieczność identyfikacji uczestnika oraz wystawienia 
dokumentów uczestnikowi i przeprowadzenia kolejnych etapów Olimpiady. Podstawa prawna art.6 ust. 1 punkt b 
RODO*  

b) datę urodzenia. Celem przetwarzania ww. danych jest weryfikacja uczestnika przy powtarzających się imionach i 
nazwiskach, do wystawienia zaświadczeń wg. wzoru wskazanego w rozporządzeniu oraz dla potrzeb statystycznych. 
Podstawa prawna art.6 ust. 1 punkt b i c RODO* 

c) płeć, miejsce zamieszkania takie jak: województwo i powiat. Celem przetwarzania ww. danych jest realizacja 
obowiązków prawych nałożonym na Organizatora jakim się raportowanie dla celów statystycznych Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Podstawa prawna art.6 ust. 1 punkt c RODO* 

Podanie ww. danych jest niezbędne dla uczestnictwa Ucznia w Olimpiadzie. Bez poddania ww. danych Uczeń nie będzie mógł 
brać udziału w Olimpiadzie. 

Informujemy, że otrzymane dane wykorzystane będą wyłącznie dla potrzeb organizacji Olimpiady Języka Angielskiego dla 
Juniorów oraz składania sprawozdań i raportów do Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Dane Ucznia nie będą przekazywane 
innym podmiot, nie będą również przekazywane do Państw Trzecich.  

Podane dane Ucznia przetwarzane będą przez okres trwania Olimpiady oraz 3 lat po jej zakończeniu.  

Informujemy, że mają Państwo prawo do dostępu do danych, żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
lub wniesienia sprzeciwu. 

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony 
danych osobowych - Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 tel.: 22 860 70 86, 
www.uodo.gov.pl  

*Podstawa prawna - 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 (RODO). 

Jako rodzic / prawny opiekun zostałem poinformowany o ww. zakresie, celach i zasadach przetwarzania danych mojego dziecka 
/ podopiecznego przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. 

Imię i nazwisko dziecka / podopiecznego  
 

 

Miejscowość, data oraz czytelny podpis 
rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


