
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Podstawowa informacja na temat ochrony danych osobowych 

Instytucja 
odpowiedzialna 

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii. 

Zamierzenie Zarządzanie konkursem podcastów radiowych po hiszpańsku. 

Pozwolenie Za zgodą osoby zainteresowanej. 

Grupa docelowa 
Dane nie zostaną przekazane osobom trzecim niezwiązanym z 
konkursem, z wyjątkiem sytuacji wynikających z zobowiązań 
prawnych. 

Prawa 
Dostęp, poprawianie i usuwanie danych przez osoby 
zainteresowane, jak również inne działania, które zostały ujęte w 
informacji poniżej.  

Dodatkowe 
informacje 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych 
można znaleźć poniżej.    

Osoba upoważniona, oświadcza, że zawartość podcastu jest oryginalna i, że uzyskała wyraźną zgodę od właściciela, który posiada prawa autorskie 

lub inne prawa własności intelektualnej, przemysłowej lub innego rodzaju na wykorzystanie muzyki lub dźwięku zgodnie z obowiązującym prawem.   

En______________, a ___ de ______________ de 20____. 

Podpis osoby upoważnionej 

Denominación del centro escolar  

Dirección del centro escolar  

Nombre y PESEL del docente 

encargado 

 

Teléfono de contacto  

Correo electrónico del profesor  

Pseudónimo del grupo  

Título del pódcast  

Nivel educativo del grupo 

(marcar la que corresponda) 

 

□ I. Estudiantes de ELE en VII - VIII de Primaria □ II. Estudiantes de ELE en Secundaria 

En el centro el español es… 

(marcar la que corresponda) □ I. 1ª Lengua extranjera □ II. 2ª Lengua extranjera 

Nombre y PESEL de los alumnos 

participantes y curso escolar 

Nombre y apellidos PESEL Curso 

   

   

   

   

    

Radio en ELE 
II Concurso de pódcast de radios escolares en español 

Formulario de participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dyrektor szkoły wyraża zgodę na wykorzystanie przez Biuro Radcy ds. Edukacji podcastu, w którym występują w/w uczniowie, 

jak również, wyraża zgodę na odstąpienie prawa do wykorzystania podcastu (odtwarzania, wystawiania, rozpowszechniania 

i publicznego udostępnienia) innym osobom fizycznym lub prawnym. Zgoda ta nie ma określonego zakresu geograficznego, 

ani ograniczeń czasowych i odnosi się do całkowitej liczby odtworzeń podcastu przy użyciu znanych aktualnie środków 

technicznych, jak tych, które mogą rozwinąć się w przyszłości.  Z zastrzeżeniem i ograniczeniem dotyczącym zastosowań, 

które mogłyby naruszać prawo do poszanowania dobrego imienia zgodnie z Ustawą 1/85 z dnia 5 maja o ochronie ludności 

do poszanowania dobrego imienia, prywatności osobistej i rodzinnej oraz poszanowanie wizerunku. Niniejsze zgoda zawarta 

jest na określonych warunkach w tym dokumencie i ma charakter nie odpłaty.  

 
                   Wyrażam zgodę  

En __________, a _____ de __________________ de _______ 

   

 

      Podpis i pieczęć dyrektora szkoły.  

 
 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZETWARZANIE DANYCH: 

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii 

DANE KONTAKTOWE INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZETWARZANIE DANYCH: 

ul. Fabryczna 16/22, lokal 22. 00-446 Warszawa 

Tel. (+48) 22 626 98 11 / 12 – e-mail: consejeria.pl@educacion.gob.es 

DANE DO KONTAKTU PRZEDSTAWICIELA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Przedstawiciel Ochrony Danych Osobowych (DPD) Ministerstwa Edukacji i Kształcenia Zawodowego odpowiada za Biuro Obsługi 

Obywatela. Dane do kontaktu z DPD: dpd@educacion.gob.es Plaza del Rey, 1, 28004-MADRID 

ZAMIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zamierzeniem przetwarzania danych osobowych w konkursie podcastów radiowych po hiszpańsku, Radio ELE, instytucja 

odpowiedzialna Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Zawodowego, jest rejestracja i zarządzanie danymi uczestników, potrzebnych w celu 

realizacji działań związanych z organizacją i rozpowszechnianiem konkursu szkolnego.   

TERMINY I KRYTERIA PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Jeżeli nie zwrócą się Państwo z prośbą o usunięcie danych, będą one przechowywane przez czas nieokreślony.   

DECYZJE AUTOMATYCZNE 

Nie będą podejmowane automatyczne decyzje na podstawie informacji udostępnionych przez Państwa.  

UPRAWNIENIA I PODSTAWA PRAWNA  

Udostępniają Państwo swoje dane na podstawie dobrowolnego przyzwolenia do ich przetwarzania. Państwa zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych w charakterze uczestnika jest konieczne do ich zarządzania i przetwarzania w celu realizacji działań związanych z 

konkursem podcastów radiowych po hiszpańsku, Radio ELE. W przypadku braku Państwa zgody, nie jest możliwe realizowanie w/w 

działań.  

Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z Ustawą 39/2015 z 1 października, zwykłe postępowanie administracyjne i 

Ustawa 40/2015 z 1 października, de System Prawny Sektora Publicznego. 

GRUPA DOCELOWA 

Dane osobowe nie zostaną udostępnione ani przekazane osobom trzecim niezwiązanym z konkursem, z wyjątkiem sytuacji 

wynikających z zobowiązań prawnych.   

PRAWA 

Każdy ma prawo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych w Biurze Radcy ds. Edukacji. Osoby 

zainteresowane mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania niedokładnych danych, a także ich usunięcia, w 

przypadku, gdy dane nie są już potrzebne do celów, do których zostały zebrane. W określonych okolicznościach, osoby zainteresowane 

mogą wystąpić o ograniczenie przetwarzania ich danych osobowych, w takich przypadkach dane osobowe będą przechowywane jedynie 

do obrony ewentualnych roszczeń. W określonych sytuacjach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, osoby zainteresowane 

mogą ograniczyć lub sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. Biuro Radcy ds. Edukacji zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem 

istotnych uzasadnionych przyczyn prawnych lun obrony ewentualnych roszczeń. Osoby zainteresowane mają prawo przenieść swoje 

dane osobowe.  
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