
 

REGULAMIN 

III Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego                   
„Lust auf Lesen?”                                                         

organizowanego przez                                                                   
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego  

I. WSTĘP 
 
1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” (dalej jako: 

Konkurs) jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zawarcie przez uczestnika z Organizatorem umowy o 

świadczenie usług, określonej w niniejszym Regulaminie. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na 

warunki zawarcia umowy.  

3. Przetwarzanie przez Organizatora wizerunku uczestnika Konkursu, w przypadkach wykraczających 

poza zakres zwolnienia  z art.81 ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1995 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, będzie się odbywało na podstawie zgody (formularz zgody zawiera zał. nr 6) 

4. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komitet Główny i Komitety Regionalne Konkursu 

Języka Niemieckiego dla szkół podstawowych. 
4a) Siedzibą Komitetu Głównego jest: Prywatne Liceum im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach, 

ul. Witosa 18, 40-832 Katowice  
4b) Komitety Regionalne tworzone są w ramach struktur PSNJN i powstają przy Oddziałach lub 

Kołach PSNJN, jeśli w danym regionie nie ma Oddziału PSNJN. 

5. Nie można zorganizować etapu regionalnego, jeśli w danym mieście nie ma Oddziału lub Koła 

PSNJN. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy koordynator konkursu spoza Stowarzyszenia (funkcja 

ustalona z Koordynatorem Zarządu Głównego) zobowiąże się do podjęcia działań utworzenia Koła 

lub Oddziału w danym regionie. Zgodę na to musi każdorazowo wyrazić Komitet Główny Konkursu. 

6. W przypadku, gdy do etapu regionalnego w danym komitecie przejdzie mniej niż 10 osób na 
poziomie A1, A2 oraz mniej niż 10 osób na poziomie A2, B1, komitety zostaną połączone i 
organizację finału przejmuje najbliższy Komitet, który ma większą liczbę uczestników w tym 
etapie. 

II. CELE KONKURSU  
 
1. Motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego, wspieranie czytelnictwa w języku 

niemieckim oraz mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy.                                                     

2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży. 
3. Wdrażanie europejskich poziomów biegłości językowej zalecanych przez Radę Europy. 
4. Zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w 

tym zakresie. 
5. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka. 
6. Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli. 



III. ORGANIZACJA KONKURSU  
 
1. Konkurs organizuje i przeprowadza Komitet Główny Konkursu Języka Niemieckiego                 

„Lust auf Lesen?” powołany przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka     

Niemieckiego.  
2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie szkoły przesyłają do  20.12.2019 r. drogą elektroniczną do 

odpowiedniego Komitetu Regionalnego (poziom A1, A2 - załącznik nr 2 oraz załącznik nr 4; poziom 

A2, B1 - załącznik nr 3). 
3. Konkurs jest trzyetapowy:  
3a) Etap szkolny – odbędzie się  9 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 (czwartek);  
3b) Etap regionalny – odbędzie się   27 lutego 2020 r. o  godz. 14:00 (czwartek);  
3c) Etap ogólnopolski – odbędzie się w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie (ul. Chmielna 13 a)   
29 marca 2020 r. (niedziela) 

IV. PRZEBIEG KONKURSU  
 
A. Ustalenia ogólne 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów na dwóch poziomach: 

1a)  klas 7 i 8 rozpoczynających naukę języka niemieckiego w klasie 7 (poziom A1, A2)  

1b)  klas 6, 7, 8 szkoły podstawowej (poziom A2, B1), uczących się języka niemieckiego w szkole lub 

poza szkołą. 

2.  W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 7 i 8, rozpoczynających naukę języka 
niemieckiego w klasie 7 (poziom A1, A2) oraz uczniowie klas 6, 7, 8 szkoły podstawowej (poziom A2, 
B1), uczących się języka niemieckiego w szkole lub poza szkołą, którzy w poprzednich edycjach 
konkursu nie zostali laureatami 1, 2, 3 miejsca. Osoby, które były laureatami 1,2 lub 3 miejsca nie 
mogą brać ponownie udziału w konkursie. 
3.  Etap szkolny i regionalny przeprowadzone będą w formie pisemnej na dwóch poziomach, etap 
ogólnopolski w formie pisemnej i ustnej na dwóch poziomach. 
4.  Do etapu regionalnego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% 
punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym. W przypadku, gdy liczba uczestników w 
etapie regionalnym przekroczyłaby możliwości organizacyjne Komitetu Regionalnego, dopuszcza się 
podniesienie progu procentowego.  
5.  Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowani zostaną: 

5a) uczniowie z 2 najwyższymi wynikami z każdego oddziału na poziomie A1, A2 oraz na 
poziomie A2, B1 

5b) oraz uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie regionalnym w skali 
całego kraju na poziomie A1, A2 oraz A2, B1. 

W etapie ogólnopolskim bierze udział około 100 osób. O liczbie zakwalifikowanych decyduje  
ostatecznie Komitet Główny. 
6. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych poszczególnych etapów. 

B. Etap szkolny 9 stycznia (czwartek) godz.10:00 

1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf 

Lesen?” składająca się z minimum 2 nauczycieli, w tym nauczyciela języka niemieckiego. 
2. Dopuszcza się tworzenie międzyszkolnych komisji konkursowych w celu przeprowadzenia 

eliminacji szkolnych.  
3. Test na etapie szkolnym sprawdza i ocenia Szkolna Komisja Konkursu Języka Niemieckiego „Lust 

auf Lesen?”:  
4. Test składa się z części leksykalno-gramatycznej i części sprawdzającej rozumienie tekstu 

czytanego.  



5. Zadania nie wykraczają poza poziom: 

5a)  A1, A2 wg europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy (dla 

uczniów klas 7 i 8 rozpoczynających naukę języka niemieckiego w klasie 7)  

5b)  A2, B1 wg europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy dla 

uczniów klas 6, 7, 8 szkoły podstawowej.  
6. Szkoły, które zgłosiły uczestnictwo w Konkursie, otrzymują od Komitetu Regionalnego test 

przesłany pocztą elektroniczną.  
7. Czas trwania eliminacji szkolnych: 60 minut.  
8. Praca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać korektora. 
9. Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i czytelnie podpisana przez sprawdzającego 

członka Szkolnej Komisji Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?”. 
10. Protokół zbiorczy należy przesłać drogą elektroniczną  do właściwego Komitetu Regionalnego,   

w nieprzekraczalnym terminie do  16 stycznia 2020 r.  Protokół powinien zawierać listę wszystkich 

uczestników z uzyskaną przez nich ilością punktów.                                                                                                       

11. Komitet Regionalny ustala listę uczestników zakwalifikowanych do etapu regionalnego 

najpóźniej do 26 stycznia 2020 r.                                                                                                
12. Komitet Regionalny przesyła nauczycielom w dniu  26 stycznia 2020 r.  link do tekstu 

obowiązującego w etapie regionalnym. 

C. Etap regionalny 27 lutego 2020 r. o  godz. 14:00 (czwartek);  
1. Eliminacje regionalne przeprowadzają Komitety Regionalne, powołane przez Komitet Główny 

Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?”. 
2. Komitet Regionalny zawiadamia szkoły drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu uczniów do etapu 

regionalnego w terminie do 26 stycznia 2020r  oraz przesyła nauczycielom link do tekstu 

obowiązującego w etapie regionalnym. 

3.  Uczestnicy etapu regionalnego wnoszą opłatę w wysokości 8 zł, przeznaczoną na realizację 

zadań związanych z organizacją etapu regionalnego i ogólnopolskiego. 
4. Komitet Główny przygotowuje na etap regionalny testy sprawdzające wiadomości i umiejętności 

uczniów w zakresie sprawności językowych i realioznawstwa. Test oparty jest na tekstach 

dostępnych online (link do tekstu wysłany wcześniej do uczestników konkursu). Tegoroczna edycja 

konkursu dotyczyć będzie realioznawstwa Niemiec.  
5. Czas trwania eliminacji regionalnych: 90 minut. 
6. Praca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać korektora.                                            

7. Komitet Regionalny sporządza protokół z przebiegu konkursu i przesyła go do Komitetu Głównego 

Konkursu do dnia   6 marca 2020 r. oraz publikuje na stronie internetowej oddziału regionalnego 

PSNJN listę uczniów zakwalifikowanych do konkursu. 
8. Komitet Główny zatwierdza wyniki zawodów etapu regionalnego i ustala listę osób 

zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego oraz podaje koordynatorom regionalnym link do tekstu 

obowiązującego w finale. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikują się:                                                                           

8a)  uczniowie z 2 najwyższymi wynikami z każdego oddziału na poziomie A1, A2 oraz uczniowie z 2 

najwyższymi wynikami z każdego oddziału na poziomie A2,B1.                                                     

 8b)  oraz uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie regionalnym w skali całego 

kraju. 

Liczba uczestników etapu ogólnopolskiego zostanie ustalona przez Komitet Główny. 
9. Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego oraz link do tekstu 
obowiązującego w finale zostaną opublikowane przez Komitet Główny na stronie internetowej 

Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego www.psnjn.org do dnia 15.03.2020 r. Jest 

to jedyna droga powiadamiania o zakwalifikowaniu się do finału. 



 
D. Etap ogólnopolski  29 marca 2020 r. (niedziela) – Goethe-Institut w Warszawie  
1. Etap ogólnopolski organizuje i przeprowadza Komitet Główny Konkursu Języka Niemieckiego  

„Lust auf Lesen?”.  
2. Komitet Główny powołuje do przeprowadzenia etapu ogólnopolskiego Komisję Konkursową na rok 

szkolny 2019/2020. 
3. Czas trwania eliminacji pisemnych: 90 minut, a eliminacji ustnych: ok. 15 minut. 
4. Po przeprowadzeniu obydwu części i zsumowaniu punktów Komitet Główny ustala listę laureatów. 

Laureatami II Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” zostaną uczniowie, 

którzy w etapie ogólnopolskim uzyskają najwyższą liczbę punktów.  W przypadku, gdy będzie więcej 

zwycięzców niż przewidzianych nagród głównych, zostanie przeprowadzona dogrywka.                                                                                                                                               

5. DOGRYWKA obejmować będzie realioznawstwo Niemiec i znajomość idiomów. Test będzie 
składał się z 10 pytań otwartych i będzie trwał 15 minut. 
6. Uczestnicy Konkursu, którzy brali udział w zawodach etapu ogólnopolskiego, otrzymują 

zaświadczenia udziału w finale Konkursu uzyskując tytuł Finalisty. 
7. Laureaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, otrzymają tytuły laureata I, II i III miejsca. 

Pozostali laureaci otrzymują dyplom laureata bez podania miejsca. 
8. Ogłoszenie wyników etapu ogólnopolskiego oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu                 
29 marca 2020 r. w godzinach popołudniowych. 



V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Z uwagi na  art. 13 ust. 1 i 2 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 

(dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informuje się, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 

Niemieckiego z siedzibą w Warszawie (02-653), przy al. Niepodległości 22 (dalej jako: 

Stowarzyszenie/Administrator);  

2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy (umowa o świadczenie 

usług) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

3) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz 

podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi 

Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 

Rozporządzenia 2016/679; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu okresu wynikającego z jednolitego 

rzeczowego wykazu akt,  

5) posiada Pani/Pan:  

− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 

Rozporządzenia 2016/679;  

− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 

2016/679;  

− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie 

art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;  

− prawo do usunięcia danych, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. 

c, zgodnie z art. 17 Rozporządzenie 2016/679; 

− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z 

obowiązującym prawem;  

6) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w zakresie 

danych przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 

2016/679), prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 

Rozporządzenia 2016/679), prawo do przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 

Rozporządzenia 2016/679) z uwagi na fakt, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie 

odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

7) podanie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją ich niepodania będzie brak 

możliwości zawarcia umowy; 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 



Załącznik nr 1 

KATALOG TEMATÓW: 

• Rodzina – członkowie rodziny; obowiązki i prawa w rodzinie; święta i 

uroczystości; przyjmowanie gości; wyrażanie sympatii i antypatii; 

• Szkoła – plan lekcji i przedmioty; nauczyciele; koledzy ze szkoły; wyrażanie 

opinii; relacjonowanie różnych wydarzeń szkolnych; 

• Przyjaźń – przedstawianie siebie i innych; dane personalne; nawiązywanie 

kontaktów; opisywanie i porównywanie osób; wygląd i cechy charakteru; 

• Dzień powszedni - opis dnia; czynności codzienne; zachowanie się w 

typowych sytuacjach życia codziennego; 

• Czas wolny – hobby; zainteresowania i upodobania; rożne możliwości 

spędzania czasu wolnego; planowanie czasu wolnego; pogoda; 

• Podróże – uzyskiwanie i udzielanie informacji; planowanie wyjazdów; 

opowiadanie o podróżach i wydarzeniach; lokalizowanie miejsc i ich opis; 

środki lokomocji; opis drogi; 

• Dom – opis miejsca zamieszkania; okolice; wyposażenie i meble; określanie 

upodobań;  

• Jedzenie i picie – produkty spożywcze i posiłki; zapraszanie i reakcja na 

zaproszenie; nawyki żywieniowe; restauracja; zakupy; 

• Zdrowie – części ciała; samopoczucie i dolegliwości; zdrowy tryb życia; 

• Uczucia – wyrażanie rożnych uczuć i mówienie o nich; zachowania w 

sytuacjach konfliktowych; 

• Elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – atrakcje turystyczne, 

znane postacie, organy państwa, ważne wydarzenia historyczne. 



załącznik nr 2 

 

III Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego  
„Lust auf Lesen?  

KARTA ZGŁOSZENIA 
poziom A1, A2 

Województwo:                 ................................................................... 

Komitet Regionalny w       ................................................................... 

Nazwa (numer) szkoły:     .................................................................... 

Dane szkoły: 

- miejscowość:          .................................................................... 

- ulica:            .................................................................... 

- kod:                       .................................................................... 

- e-mail:                   .................................................................... 

Liczba uczestników zgłoszonych do konkursu:           ................................... 

Nazwisko i imię organizatora etapu szkolnego:         ................................... 

Dane kontaktowe organizatora: 

- e-mail:                  ....................................................................     

- telefon kontaktowy:       ............................................................. 



załącznik nr 3 

 

III Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego  

„Lust auf Lesen?  

KARTA ZGŁOSZENIA 
poziom A2, B1 

Województwo:                 ................................................................... 

Komitet Regionalny w       ................................................................... 

Nazwa (numer) szkoły:     .................................................................... 

Dane szkoły: 

- miejscowość:          .................................................................... 

- ulica:            .................................................................... 

- kod:                       .................................................................... 

- e-mail:                   .................................................................... 

Liczba uczestników zgłoszonych do konkursu:           ................................... 

Nazwisko i imię organizatora etapu szkolnego:         ................................... 

Dane kontaktowe organizatora: 

- e-mail:                  ....................................................................     

- telefon kontaktowy:       ............................................................. 

załącznik nr 4 



………………………………..                                    …………………………………………… 
Pieczątka szkoły                                                           miejscowość, data 

Oświadczenie 

Zaświadcza się, że uczniowie: 

………………………………………………………………………. (nazwa szkoły)  

klasy…………………(imię i nazwisko ucznia) 

1.…………………………………………. 

2.…………………………………………. 

3.…………………………………………. 

4.…………………………………………. 

5.…………………………………………. 

6.…………………………………………. 

7.…………………………………………. 

8.…………………………………………. 

9.…………………………………………. 

10.…………………………………………. 

rozpoczęli naukę języka niemieckiego w klasie 7. W/w uczniowie przystąpią do                         

III Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” na 
poziomie A1, A2.  Natomiast inni uczniowie nie wyszczególnieni w 

oświadczeniu mogą przystąpić do konkursu na poziomie A2, B1. W innym 

przypadku szkoła zostaje zdyskwalifikowana i uczniowie nie będą mogli 

przystąpić do kolejnego etapu konkursu. 

…………………………………….                        ……………………………………. 
podpis nauczyciela                                             pieczątka i podpis 
 języka niemieckiego                                           Dyrektora 

załącznik nr 5 



Zgoda na udział dziecka w konkursie 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki …………………………………………………… 

w  III Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?”  

…………………………..………..…………… 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

załącznik nr 6 

Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
przez organizatora konkursu 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka: 

przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Warszawie (02-653), przy 

al. Niepodległości 22, w celu udokumentowania III Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego 

„Lust auf Lesen?”, w szczególności poprzez publikację zdjęć na stronie internetowej Stowarzyszenia 

oraz w publikacjach Stowarzyszenia. 

 

                  …………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

………………………................................................
……………………

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Warszawie (02-653), przy al. 
Niepodległości 22 (dalej jako: Stowarzyszenie/Administrator); 

2) dane osobowe przetwarzane będą w wymienionym wyżej celu, w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
2016/679; 

3) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów 
obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł 
umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679; 

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od zakończenia III Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf 
Lesen?”organizowanego przez Stowarzyszenie; 

5) posiada Pani/Pan: 
▪ prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679, 
▪ prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,  
▪ prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, 
▪ prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, 
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, o ile będzie to technicznie możliwe, 
▪ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane 

przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych; 
▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoważne z brak możliwości dalszego przetwarzania wizerunku; 
6) nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; 
7) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przetwarzania wizerunku, 

zgodnie z celem określonym powyżej; 
8) dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu.
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