
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

 

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

Imię i nazwisko 

 

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

Adres zamieszkania 

 

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody ٭ 

 
na udział mojego dziecka…………………………………………………………………  (imię i nazwisko dziecka) w konkursie 
języka angielskiego (dalej jako Konkurs) organizowanym przez Szkołę Podstawową w Pietrowicach Wielkich, 
(dalej jako Organizator), na zasadach określonych w regulaminie konkursu dostępnym na stronie 
www.szkolapietrowice.pl  Organizatora 
 
2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody٭  

 
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby niezbędne do organizacji i przeprowa-
dzenia Konkursu. 
 
3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody ٭ 

na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia i nazwiska, nazwy i adresu placówki 
oświatowej, do której uczęszcza dziecko, uzyskanego wyniku) w związku z uczestnictwem w Konkursie, 
przez: 

• Organizatora Konkursu, poprzez ich użycie w materiałach promocyjnych oraz informacjach praso-
wych, we wszelkich typach mediów (internet, radio, telewizja, prasa). 
 

4. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody  
 
na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciu, filmie (zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. 
zm.)) mojego dziecka w związku z udziałem w Konkursie, przez: 

• Organizatora Konkursu, poprzez jego użycie w materiałach promocyjnych oraz informacjach pra-
sowych, we wszelkich typach mediów (internet, radio, telewizja, prasa).  
 

5. Potwierdzam/nie potwierdzam ٭ 

iż zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i w pełni akceptuje jego warunki oraz z informacją dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym na 
odwrocie niniejszego oświadczenia 

 

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

  Data                                                                                   Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

  Niepotrzebna skreślić ٭

http://www.szkolapietrowice.pl/


Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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) zwanego dalej Rozpo-

rządzeniem. 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich 

2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email zespolpietr@gmail.com , telefonicznie pod 

numerem 324198013 , lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez telefon komórkowy 

668 620 696.  

4. Celem zbierania danych jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (Artykuł 6. Ust.1 

pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) 

6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (w tym: informa-

tyczne, prawne), oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, prowadzo-

nym przez Administratora. 

9. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda może być przeze mnie odwoła-

na w dowolnym momencie w całości lub w części bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

12. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi udział mojego dziecka w Konkursie. 

13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 

 

 

mailto:zespolpietr@gmail.com

