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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZNIA  

DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE TEOLOGII KATOLICKIEJ 

Nazwa edycji XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej (OTK):   

Bóg jest Miłością objawioną w Słowie 

Imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za zgłoszenie:  

Nazwa szkoły:  

Adres szkoły:  

 

 
 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO
1
: 

1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a wraz z nim diecezje i szkoły organizujące poszcze-

gólne etapy OTK informują, że dokonują współadministrowania danymi osobowymi na zasadach określonych we 

wspólnie zawartym porozumieniu w sprawie przetwarzani danych osobowych, którego treść stanowi załącznik do 

Regulaminu OTK dostępny na stronie internetowej pod adresem https://otk.pl/. 

2. Współadministratorzy ustalili wspólny punkt kontaktowy, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez organizatorów. Należy kontaktować się przy użyciu danych 

kontaktowych na stronie https://otk.pl/kontakt. 

3. Przedmiotem przetwarzania są następujące kategorie danych osobowych uczestników olimpiady: imię, nazwisko, 

data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły oraz wizerunek. W przypadku opiekunów 

prawnych uczestników: imię i nazwisko.  

4. Organizatorzy zbierają i przetwarzają dane osobowe uczestników OTK, stosownie do udzielonej zgody, w celach: 

 rejestracji udziału i przeprowadzenia zawodów OTK — art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c) i lit. e) RODO; 

 ogłaszania i publikowania wyników OTK  m.in. ustnie w trakcie zawodów oraz na stronach internetowych, w tym 

portalach społecznościowych organizatorów — art. 6 ust. 1 lit. e) oraz lit. f) RODO; 

 rejestrowania do dokumentacji i rozpowszechniania wizerunku uczestników na stronach internetowych, w tym 

portalach społecznościowych organizatorów — art. 6 ust. 1 lit. e) oraz lit. f) RODO w zakresie dokumentacji 

i rozpowszechniania ujęć grupowych oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie ujęć indywidualnych; 

 wydawania zaświadczeń o udziale w zawodach wydawanych przez komisję lub komitet organizujący dany stopień 

zawodów — art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

 przyznawania nagród za wyniki uzyskane podczas zawodów — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

 prowadzenia i przechowywania dokumentacji zawodów — art. 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. f) RODO; 

 zapewnienia warunków logistycznych do przeprowadzenia zawodów II i III stopnia, w tym w zakresie dojazdu, 

zakwaterowania, wyżywienia i innych atrakcji na czas III etapu OTK — art. 6 ust. 1 lit. e) i lit f) RODO; 

 prowadzenia rozliczeń finansowych oraz składania sprawozdań merytorycznych i finansowych do Ministerstwa 

Edukacji Narodowej — art. 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. f) RODO; 

 prowadzenia działań promocyjnych upowszechniających wiedzę o Olimpiadzie oraz o osiągnięciach jej uczestni-

ków (najlepsze wyniki, imię i nazwisko, szkoła, wizerunek) m.in. poprzez rozpowszechnianie informacji w me-

diach, w tym w mediach społecznościowych, na stronach internetowych organizatora oraz sponsorów, darczyń-

ców, jednostek publicznych i innych podmiotów, wydawanie biuletynów i publikacji okolicznościowych — art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO; 

 udostępniania informacji organom publicznym na ich prawnie uzasadnione żądanie — art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

 wszelkiego rodzaju innej działalności związanej z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez obowiązujące 

przepisy prawa — art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

5. Dane uczestników OTK przetwarzane są przez okres: 

 w przypadku dokumentacji konkursowej przez czas obsługi danej edycji OTK, tzn. okres bezpośrednio poprzedza-

jący udział w OTK i w trakcie jej trwania, przez okres niezbędny do wykonania przez organizatorów ich obowiąz-

ków, ale nie dłużej niż 3 lata po zakończeniu danej edycji OTK; 

                                                 
1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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 w przypadku dokumentacji finansowej przez 5 lat licząc od roku następującego po roku, którego dokumenty doty-

czą; 

 do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO. 

6. Dane osobowe uczestników OTK zostaną ujawnione tylko tym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz 

organizatorów OTK (np. obsługa księgowa), w tym w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora 

lub osób trzecich (osoby trzecie prowadzące działania w celu promowania OTK i upowszechniania wiedzy o OTK, 

darczyńcy i sponsorzy OTK) — za ocenę powyższego odpowiada dany administrator.  

7. Dane osobowe uczestników OTK nie będą są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8. Uczestnik OTK ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarza-

nia, a także do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odpowiednie żądanie 

należy skierować do punktu kontaktowego; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli jego dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1  

lit. e) lub lit. f) RODO. Odpowiednie żądanie należy skierować do punktu kontaktowego; 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 
Ja,       niżej podpisany(a): 

1. Wyrażam zgodę na udział  / zgłaszam swój udział       (zaznaczyć właściwe),           

                                                                                   (imię i nazwisko uczestnika) w Olimpiadzie Teologii Katolickiej 

zgodnie z Regulaminem OTK, z którym zapoznałem się i akceptuję jego warunki. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów OTK moich danych osobowych w celach, o których mowa  

w ust. 4 Klauzuli Informacyjnej związanych z przeprowadzeniem Olimpiady. 

3. Oświadczam, że jestem świadomy (świadoma) dobrowolności podania wymienionych w formularzu danych, przy 

czym jednocześnie podanie ich jest warunkiem udziału w OTK. Udostępnienie innych danych osobowych jest do-

browolne. Oświadczam, że w udostępnionej klauzuli informacyjnej zostałem (zostałam) poinformowany (poinfor-

mowana) o celach i zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących mi prawach.  

Data urodzenia uczestnika:   Miejsce urodzenia uczestnika: 

Adres zamieszkania uczestnika:  
 

Data:            Podpis:        

 
 

 

 

Organizatorzy poszczególnych etapów mogą rejestrować wizerunek w celu prowadzenia dokumentacji oraz w celu 

zrelacjonowania organizowanych wydarzeń na swoich stronach internetowych. W odniesieniu do tego przysługuje 

Państwu prawo sprzeciwu. Prosimy, by Państwo zgłaszali swój sprzeciw organizatorom poszczególnych etapów. Mogą 

Państwo zawsze też zwrócić się do danego administratora z prośbą o usunięcie ze strony zdjęcia lub ujęcia filmowego.  

W przypadku ujęć indywidualnych, (np. z zaprezentowaniem Państwa sylwetki, wręczenia Państwu nagrody itp.), bę-

dziemy publikować wizerunek pod warunkiem udzielenia przez Państwo zgody, w związku z czym prosimy o złożenie 

odpowiadającego Państwu oświadczenia poniżej. 

 

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na publikację na stronach internetowych i w materiałach promocyjnych organiza-

torów imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu ogłaszania przebiegu i wyników OTK. Celem umożliwienia rozpo-

wszechnienia wizerunku, wyrażam zgodę na dokonanie przez organizatorów, samodzielnie lub za pośrednictwem osób 

trzecich, niezbędnych do jego rozpowszechniania zmian i modyfikacji zawierającego go zdjęcia, a polegających na: 1) 

obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) lub 2) na wkomponowaniu wizerunku 

w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku. Zmiany 

i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają z mojej strony odrębnego za-

twierdzania. 

Data:            Podpis:        

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

PUBLIKACJA WIZERUNKU 
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