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PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI SZKOLNYCH  
OLIMPIADY WIEDZY o ŻYWIENIU  

 

Szkolna Komisja Konkursowa  przy szkole*............................................................. 

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

w miejscowości . ....................................................... powiat ...............................  

województwo.......................................... 

 

stwierdza, że w eliminacjach szkolnych brało udział ............ uczniów naszej szkoły. 

Do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu zakwalifikowali się następujący 

uczniowie:         

Lp. Imię i nazwisko Klasa – zawód, profil 
Czy jest 

ubezpieczony? 

1    

2    
 

* Wpisać pełną nazwę szkoły 
Uwagi dotyczące przebiegu etapu szkolnego ..................................................................................................... 

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

 

Oświadczenie 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia 
i dokumentowania Olimpiady Wiedzy o Żywieniu oraz publikowania wyników zawodów 
poszczególnych stopni, a także wizerunku mojej osoby. 

1. 2. 

czytelne podpisy zakwalifikowanych uczniów i rodzica w przypadku niepełnoletniego ucznia 

 

IImmiięę  ii  nnaazzwwiisskkoo  ooppiieekkuunnaa,,  kkttóórryy  pprrzzyyjjeeddzziiee  nnaa  eelliimmiinnaaccjjee  ookkrręęggoowwee::  ....................................................................................................................................................................................  

tteell..  …………………………………………………………………………....,,  ee--mmaaiill  ooppiieekkuunnaa::  ......................................................................................................................................................................................................................................  
 

 Czy zarezerwować nocleg dla uczestników i opiekuna w trakcie jednodniowych eliminacji 
okręgowych? ................... 

 

 W przypadku rezygnacji z udziału naszych uczniów w eliminacjach okręgowych zobowiązujemy 
się do przekazania (mailem lub faksem) informacji do Komisji Okręgowej z co najmniej 
trzydniowym wyprzedzeniem.   

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

Przewodniczący Szkolnej Komisji Dyrektor Szkoły 

 
 

 

 

Protokół (oryginał) należy przesłać listem poleconym do właściwej komisji okręgowej  
w ciągu siedmiu dni od zakończenia eliminacji szkolnych.  

 



Informacje o ochronie  danych osobowych uczestników  
Olimpiady Wiedzy o Żywieniu 

 

Szanowni Państwo, 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce 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 (określane jako „RODO”). Zgodnie z art. 13 ust. 1  tegoż 
rozporządzenia przedstawiamy następujące informacje: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Olimpiady Wiedzy o Żywieniu jest 

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu z siedzibą w Szczecinie przy ul. 

Sowińskiego 3. Z administratorem  można skontaktować się listownie: ul. Gen. 

Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin, poczta elektroniczną: e-mailowo: kontakt@owoz.pl 

lub telefonicznie: 48 669 521 016. 

2. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu gromadzi i przetwarza dane osobowe 
na podstawie i w granicach prawa w celu organizacji, przeprowadzenia  
i dokumentowania zawodów Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. 

3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Olimpiady  na 
ich przetwarzanie. W przypadku niepełnoletniego uczestnika zgodę wyraża prawny 
opiekun. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 
zostały zebrane.  

5. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu oświadcza, że dane osobowe  
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu 
oraz nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przepisów 
przewidzianych prawem.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji danej edycji 
Olimpiady, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa. 

7. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu dołoży wszelkich starań, aby chronić 
powierzone dane osobowe, stosując rozwiązania organizacyjne i środki techniczne 
mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych, 
zabezpieczenia.   

8. Uczestnikom Olimpiady Wiedzy o Żywieniu przysługuje prawo: 

 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie, 

 zwracania się do Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, w przypadku 
wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z prośbą  
o udzielenie informacji,  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące 
ochrony danych. 

9. Wyniki konkursu podawane będą z zastosowaniem osobistego kodu (bez podawania 
imienia, nazwiska i adresu zamieszkania). 

 

mailto:kontakt@owoz.pl

