
REGULAMIN XX EDYCJI  
MIEJSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO  

„DZIEJE TORUNIA” 
 
1. Organizatorzy konkursu: 
- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia,  
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu.  
 
2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie toruńskich szkół podstawowych                                         
i ponadpodstawowych.  
 
3. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Torunia.  
 
4. Konkurs obejmuje tematykę związaną z historią Torunia od wystawienia przywileju 
lokacyjnego do współczesności. Temat przewodni XX edycji konkursu: „Toruń w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego”.  
 
5. Konkurs składa się z dwóch etapów: 
1) szkolnego – który w dniu 24 lutego  2023 r. (piątek) o godz. 9:00 przeprowadza na terenie 
szkoły Komisja Szkolna powołana przez Dyrektora Szkoły; 
2) miejskiego – który odbędzie się w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum 
Ogólnokształcącym w Toruniu i będzie przeprowadzony w dwóch częściach: 
a) w dniu 23 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00 - część pisemna (test) -  wyłonienie 
dziesięciu laureatów w każdej kategorii szkół; 
b) w dniu 24 marca 2023 r. (piątek) o godz. 12:00 - superfinał - część pisemna - wyłonienie 
superlaureata. 
 
6. Do superfinału zostanie zakwalifikowanych pierwszych trzech laureatów części pisemnej,    
z  każdej kategorii szkół. 
Kategorie szkół:  
- szkoły podstawowe (klasy 4-6),  
- szkoły podstawowe (klasy 7-8), 

- szkoły ponadpodstawowe.  

 
7. Test na etap szkolny oraz finał miejski przygotowuje Komisja Miejska. 
 
8. Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz Klauzula Informacyjna Miejskiego Konkursu 
Historycznego „Dzieje Torunia” stanowią integralną całość niniejszego regulaminu. 
 
9. Każda szkoła biorąca udział w konkursie typuje do finału miejskiego od 1 do 3 uczniów, 
którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu. Jeżeli w wyniku testu nie zostaną 
wyłonieni zwycięzcy, Komisja Szkolna organizuje egzamin ustny w oparciu o ustalone przez 
nią zagadnienia.  
 
10. Do 3 marca 2023 r. należy przekazać właściwy/e protokół/koły oraz załącznik/i nr 1                         
i testy uczniów zakwalifikowanych do finału do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII 
Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, ul. Grunwaldzka 33/35,  87-100 Toruń z dopiskiem: 
Konkurs „Dzieje Torunia”.  
 



 

 
11. Do 17 marca 2023 r. szkoły otrzymają informację o zasadach przebiegu finału                      
oraz superfinału. W przypadku braku informacji ze strony organizatora prosimy o kontakt                
z Miejską Komisją Konkursową.  
 
12. Komisja Miejska posiada prawo weryfikacji ocen testów uczniów przesłanych przez 
szkoły. Do etapu miejskiego zostanie zakwalifikowanych co najmniej dwóch reprezentantów               
z każdej szkoły, pozostali w zależności od ilości uzyskanych punktów. 
 
13. Lista laureatów etapu miejskiego konkursu zostanie opublikowana na stronie 
internetowej szkoły organizatora: http://8lo.torun.pl 
 
14. Niestawienie się ucznia, o godzinie wyznaczonej jako rozpoczęcie konkursu, oznacza 
rezygnację z udziału w konkursie.  
 
15. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany  posiadać przy sobie ważną legitymację 
szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.  
 
16. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom biorącym udział we wszystkich etapach 
eliminacji konkursowych należy do obowiązków dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. 
 
17. Udział w Miejskim Konkursie Historycznym „Dzieje Torunia” jest jednoczesnym 
zaakceptowaniem postanowień regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby  konkursu (Załącznik nr 1).  
 
18. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga przewodniczący właściwej 
komisji konkursowej.  
 

19. Decyzje przewodniczącego właściwej komisji konkursowej są ostateczne.   
 
20. Proponowana literatura: 

a) dla wszystkich typów szkół:  

 Zbigniew Grochowski, Historia Torunia. 775 zadań i rozwiązań w 775 rocznicę 
lokacji.  

 Katarzyna Kluczwajd, Toruń między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1920-1939. 

 Jerzy Marchewka, 500 zagadek o Toruniu i Ziemi Chełmińskiej (Rozdział: II - XXXV). 

 Andrzej Szot, Toruń. Przewodnik. Informator.  

b)   dla uczniów szkół ponadpodstawowych:  

 Artur Anuszewski, Michał Targowski, Toruń, Wydawnictwo Orient.  

 Teresa Borawska, Henryk Rietz, Przewodnik po Starym Toruniu.  

 Arkadiusz Skonieczny, Toruń. Mały przewodnik po Starym Mieście.  

 Janusz Umiński, Toruń w 3 dni (Rozdziały: Wizytówka miasta, Dzieje miasta, Ocalić 
od zapomnienia, Zwiedzanie miasta, Co jeszcze warto zobaczyć, Spacerkiem         
po mieście, Kalendarz imprez).  

 
Pracami konkursu kieruje: 
Krzysztof Bartoszyński, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawnej             
w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym, tel. 56 660-22-92 
 
                                                                                                   Zapraszamy i życzymy powodzenia ! 

http://8lo.torun.pl/
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                                                                Toruń, dn. ........................ 

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

Nazwa szkoły  

 

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

Adres szkoły  

 

Zespól Szkół Przemysłu Spożywczego 

i VIII Liceum Ogólnokształcące 

ul. Grunwaldzka 33/35 

87 – 100 Toruń  

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU ETAPU SZKOLNEGO  

MIEJSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO  „DZIEJE TORUNIA” 

przeprowadzonego w dniu 24 lutego 2023 roku. 

Kategoria – SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy 4-6) 

(łącznie maksymalnie trzy osoby)  

 

 

 

1. W etapie szkolnym uczestniczyło ..........uczniów.  

 

2. Komisja Szkolna proponuje do udziału w etapie miejskim ………..[liczba] uczniów: 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia: Klasa: Kategoria: Punkty: Imię i nazwisko nauczyciela 

(opiekuna ucznia): 

1.   SP(4-6)   

2.   SP(4-6)   

3.   SP(4-6)   

 

 

 

 Przewodnicząca(y) Komisji Szkolnej  Dyrektor Szkoły  

 

 

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

                          (podpis)                                                                                    (podpis) 

 

Pieczątka szkoły 

 

Załączniki: 

- załącznik/i nr 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych …, 

- testy uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. 

 

Protokół przekazać do ZSPS i VIII LO 

z dopiskiem: 

Konkurs „Dzieje Torunia” 

do dnia 3 marca 2023 roku.  



 
 

                                                                                                             Toruń, dn. ........................ 

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

Nazwa szkoły  

 

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

Adres szkoły  

 

Zespól Szkół Przemysłu Spożywczego 

i VIII Liceum Ogólnokształcące 

ul. Grunwaldzka 33/35 

87 – 100 Toruń  

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU ETAPU SZKOLNEGO  

MIEJSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO  „DZIEJE TORUNIA” 

przeprowadzonego w dniu 24 lutego 2023 roku. 

Kategoria – SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy 7-8).  

(łącznie maksymalnie trzy osoby)  

 

 

1. W etapie szkolnym uczestniczyło ..........uczniów.  

 

2. Komisja Szkolna proponuje do udziału w etapie miejskim [liczba]…….. uczniów: 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia: Klasa: Kategoria: Punkty: Imię i nazwisko nauczyciela 

(opiekuna ucznia): 

1.   SP(7-8)   

2.   SP(7-8)   

3.   SP(7-8)   

 

 

 

 Przewodnicząca(y) Komisji Szkolnej  Dyrektor Szkoły  

 

 

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

                           (podpis)                                                                                      (podpis) 

  

Pieczątka szkoły 

 

 

Załączniki: 

-  załącznik/i nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych…, 

-  testy uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.   

 

Protokół przekazać do ZSPS i VIII LO 

z dopiskiem: 

Konkurs „Dzieje Torunia” 

do dnia 3 marca 2023 roku.  

 



 
 

 

 

                                                               Toruń, dn. ........................ 

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

Nazwa szkoły  

 

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

Adres szkoły  

 

Zespól Szkół Przemysłu Spożywczego 

i VIII Liceum Ogólnokształcące 

ul. Grunwaldzka 33/35 

87 – 100 Toruń  

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU ETAPU SZKOLNEGO  

MIEJSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO „DZIEJE TORUNIA” 

przeprowadzonego w dniu 24 lutego 2023 roku. 

Kategoria – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE   

(łącznie maksymalnie trzy osoby)  

 

 

 

1. W etapie szkolnym uczestniczyło ..........uczniów.  

 

2. Komisja Szkolna proponuje do udziału w etapie miejskim …….. [liczba] uczniów: 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia: Klasa: Kategoria: Punkty: Imię i nazwisko nauczyciela 

(opiekuna ucznia): 

1.   PP   

2.   PP   

3.   PP   

 

 

 

 Przewodnicząca(y) Komisji Szkolnej  Dyrektor Szkoły  

 

 

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

                              (podpis)                                                                                  (podpis)  

Pieczątka szkoły 

 

Załączniki: 

- załącznik/i nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych…, 

- testy uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.  

 

Protokół przekazać do ZSPS i VIII LO 

z dopiskiem: 

Konkurs „Dzieje Torunia” 

do dnia 3 marca 2023 roku.  



 
Załącznik nr 1     

 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Miejskim Konkursie Historycznym  „Dzieje Torunia”, 
przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku oraz  zapoznaniu  się z regulaminem 

konkursu i akceptacją jego warunków. 

 
Ja rodzic ucznia*/opiekun prawny ucznia*/pełnoletni uczestnik konkursu* 
…………………………….………….……………………....(imię i nazwisko uczestnika konkursu) klasy 
……………………..…………........................szkoły……………………………………………………………
………………………………………………..…..……………… (nazwa szkoły)  w Toruniu, niżej podpisany 
oświadczam, że: 
1.  wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka/pełnoletniego uczestnika konkursu*  

w Miejskim Konkursie Historycznym „Dzieje Torunia”; 

2. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka/pełnoletniego uczestnika konkursu*  i udostępnienie  informacji o wynikach konkursu oraz 

przyznanej nagrodzie, w tym umieszczenie ich na stronie internetowej organizatorów, 

współorganizatorów, fundatorów nagród i patronów medialnych nazywanych dalej „podmiotami”     

wraz z podaniem imienia i nazwiska, kategorii wiekowej, liczby uzyskanych punktów z testu                    

i superfinału, przyznanej nagrodzie oraz nazwie szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka 

konkursu. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie materiałów za 

pośrednictwem wymienionych powyżej podmiotów w celu zgodnym z prowadzoną przez 

współorganizatora działalnością zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego     

i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku        

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 

3. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne używanie, wykorzystanie  i rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka/pełnoletniego uczestnika konkursu* utrwalonego jakąkolwiek techniką        

na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) na potrzeby organizacji, 

przeprowadzenia, dokumentacji i celów promocyjnych konkursu przez organizatorów, 

współorganizatorów, fundatorów nagród  i patronów medialnych. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie 

jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. W ramach realizacji Miejskiego Konkursu 

Historycznego „Dzieje Torunia” dane w postaci zarejestrowanego wizerunku dziecka/pełnoletniego 

uczestnika, dokumentacji fotograficznej, filmowej, wypowiedzi udzielonej przez dziecko lub 

pełnoletniego uczestnika mogą być przekazywane wskazanym w pkt 2 podmiotom poprzez 

umieszczanie zdjęć lub filmów w przestrzeni publicznej. Jednocześnie zastrzega się możliwość 

wykorzystania wizerunku dziecka/pełnoletniego uczestnika oraz udzielonych przez niego wypowiedzi 

jedynie w celu promocji wskazanego powyżej wydarzenia.  Wizerunek lub wypowiedzi 

dziecka/pełnoletniego uczestnika nie mogą być użyte do innych celów w formie lub publikacji 

obraźliwej dla dziecka/pełnoletniego uczestnika i nie mogą naruszać jego godności. 

4. zapoznałam/em się i akceptuję/nie akceptuję*  wszystkie warunki zawarte w Regulaminie 

Miejskiego Konkursu Historycznego „Dzieje Torunia”.  

Jestem świadoma/y, że mam prawo dostępu do treści moich danych/ mojego dziecka/podopiecznego* 
oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w konkursie                
i konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  
 
Zostałam/em poinformowana/y, że w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do cofnięcia 
wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu 
ich cofnięcia. Nie wyrażenie zgód zawartych punktach 1-4  będzie skutkowało brakiem możliwości 
uczestnictwa w konkursie. 

 

…………., dnia …………    …………..………….………………………………….. 
miejscowość                                           Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/lub pełnoletniego uczestnika konkursu** 

 

* niepotrzebne skreślić 
** UWAGA: W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, zgody wyraża rodzic/prawny opiekun 
ucznia.  



 
KLAUZULA INFORMACYJNA        

Miejskiego Konkursu Historycznego „Dzieje Torunia”.  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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  
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuje się, że: 
 
1. Administratorami Twoich danych osobowych są wspólnie następujące podmioty: 
a) Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu,  ul. Grunwaldzka 
33/35,  87-100 Toruń, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego            
i  VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu; 
b) Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39,  87-100 Toruń; 

zwani dalej Współadministratorami. 
2. Niniejszym informujemy, iż w ramach wzajemnych umów o współadministrowanie zostały 
uzgodnione zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO,   
w szczególności zostało uzgodnione, iż: 

a) za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do 
podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 (pierwotny i wtórny obowiązek 
informacyjny), jest odpowiedzialny Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum 
Ogólnokształcące w Toruniu; 

b) za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez 
Panią/Pana przysługujących praw jest odpowiedzialny Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 
i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu; 

c) za wypełnianie pozostałych obowiązków wynikających z RODO jest odpowiedzialny Zespół 
Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. 

3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony 
danych poprzez adres e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl lub pod numerem telefonu: 56 611 89 92. 
4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe uczestników  Miejskiego Konkursu Historycznego 
„Dzieje Torunia” w następujących celach i na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu udziału przez uczestnika w organizowanym konkursie, 
promowania działalności Współadministratorów, przetwarzania wizerunku uczestnika 
konkursu na podstawie wyrażonej zgody, w związku z publikacją na stronie internetowej:  
http://8lo.torun.pl/pl/ i https://www.facebook.com/8lo.torun/ oraz w mediach (radio, telewizja, 
Internet, prasa) - dane osobowe uczestników konkursu; 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy, w celu realizacji działań statutowych Współadministratorów: udziału przez uczestnika 
w organizowanym konkursie, promowania działalności Zespołu Szkół Przemysłu 
Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, informowania o organizowanych 
przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu 
wydarzeniach związanych z prowadzoną przez niego działalnością statutową; 

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Współadministratorze (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, np. 
wystawianie i przechowywanie faktur albo dokumentów księgowych); 

d) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratora (tj. na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f RODO) – w celu zapewnienia kontaktu, w celu ustalenia, obrony i dochodzenia 
roszczeń, w celu archiwizacji danych. 
Przetwarzane przez Administratora dane będą wykorzystane wyłącznie dla celów powyżej 
wskazanych. 

5. Dane osobowe uczestników i opiekunów konkursu będą przechowywane przez Zespół Szkół 
Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu przez okres niezbędny do 
realizacji celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, a mianowicie 
przechowywane są przez następujący okres, gdy: 

a) dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy przez okres 
niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu, a po jego 
upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń; 

b) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez okres 
niezbędny do jego wypełnienia wynikający z przepisów prawa; 

c) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu 
Współadministratorów – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, lub 
w przypadku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres niezbędny do 
zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy. 
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Po wskazanym okresie dane te zostaną usunięte. 
6. Twoje dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

b) dostawcom usług zaopatrującym Współadministratorów w rozwiązania techniczne oraz 
organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Współadministratorów (w szczególności 
firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych); 

c) dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych; 
d) dostawcom usług prawnych oraz wspierającym Współadministratorów w dochodzeniu 

należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym); 
e) podmiotom świadczącym Współadministratorom usługi lub podmiotom, którym 

Współadministrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO), 

f) w związku z publikacją na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wizerunku 
uczestnika Konkursu na stronie internetowej: http://8lo.torun.pl/pl i 
https://www.facebook.com/8lo.torun/ oraz w mediach (radio, telewizja, Internet, prasa) dane 
osobowe uczestników konkursu: imię  i nazwisko, kategoria wiekowa, liczba uzyskanych 
punktów z testu i superfinału, przyznana nagroda, nazwa szkoły delegującej uczestników 
będą one udostępniane nieograniczonej liczbie odbiorców. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednak jest konieczne w celu udziału w Miejskim 
Konkursie Historycznym „Dzieje Torunia”. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości wzięcia udziału w konkursie współorganizowanym przez Zespół Szkół Przemysłu 
Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. 
8. Przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych 
prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz 
prawo do przenoszenia danych osobowych.  
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie 
uzasadnionego interesu Współadministratorów, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Twoich danych osobowych.  
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo jej 
wycofania – zgodę można odwołać w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej 
wycofaniem.  
W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji 
wskazane w pkt 3 powyżej. 
9. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
10. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


