
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu informuje, że: 

1. Administratorem danych jest Diecezja Opolska (ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole, e-mail: kuria@diecezja.opole.pl) 

2. Celem przetwarzana danych i wizerunku jest: ogłoszenie wyników etapu szkolnego i finału konkursu oraz przeprowadzenie Gali rozdania nagród dla laureatów DKWR 

dla Szkół Branżowych I Stopnia 2020 i pozostałych konkursów diecezjalnych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania jest powyższe „OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY”.  

4. Odbiorcami danych są: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, komisja szkolna i finałowa DKWR dla Szkół Branżowych I Stopnia 2020, uczestnicy Gali 

rozdania nagród oraz osoby korzystające ze strony internetowej www.wk.diecezja.opole.pl. 

5. Dostęp do danych mają upoważnione osoby związane z DKWR dla Szkół Branżowych I Stopnia 2020. 

6. Dane będą przetwarzane w latach 2019-2020. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do domagania się ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

8. W Kurii Opolskiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Książąt Opolskich 19, 

45-005 Opole lub pocztą elektroniczną na adres: iod@diecezja.opole.pl 

9. Wyrażenie zgody na udział w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych: Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, adres e-

mail: kiod@episkopat.pl 

(Imię i nazwisko) (nazwa szkoły i miejscowość) 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY  OSOBY PEŁNOLETNIEJ  

NA PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 

 

 

 

Ja …………………………….………………………………………… uczeń/uczennica ……….…………….……………..………………………………………… 

……………………………………………………… oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie swoich danych 

osobowych i wizerunku oraz uzyskanych przeze mnie wyników do celów związanych z Diecezjalnym Konkursem 

Wiedzy Religijnej dla Szkół Branżowych I Stopnia 2020. Wyrażam zgodę na publikowanie takich danych jak: imię, 

nazwisko i wizerunek oraz nazwa i dane adresowe szkoły, do której uczęszczam na stronie internetowej 

www.wk.diecezja.opole.pl przez organizatora w/w konkursu, którym jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej. 

Publikowanie moich danych osobowych i wizerunku odbywać się będzie w latach 2019-2020 na stronie internetowej 

Wydziału Katechetycznego www.wk.diecezja.opole.pl i podczas Gali rozdania nagród dla laureatów DKWR dla Szkół 

Branżowych I Stopnia 2020 i pozostałych konkursów diecezjalnych. 

 

 

…………………………………………………………………….…….                                 ……………………………..……………………………………………….        
                     (miejscowość, data)                                                                         (podpis) 
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