
 

…………………………. 
(data i miejscowość) 

 

………………………………………………. 
(imię i nazwisko ucznia/rodzica/ opiekuna prawnego*) 

 

 

 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………… (imię i nazwisko ucznia), ucznia 

klasy………………………………, ……………………………………………………………… (nazwa szkoły)  

w konkursie ………………………………………………………………………………………………   

 

………………………………………………… 

(data i podpis ucznia/rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzacie danych osobowych ……………………………………………(imię i nazwisko 

ucznia)  

w celu udziału w konkursie, kontaktu w związku z udziałem ucznia w konkursie oraz informowania przez szkołę 

o organizacji konkursu oraz jego wynikach na stronie internetowej szkoły, na profilu na Facebook’u, na kanale 

szkoły na YouTube.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać 

zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem. 

………………………………………………… 

(data i podpis ucznia/rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku ……………………….…………. (imię i nazwisko ucznia) na potrzeby 

dokumentacji i celów promocyjnych konkursu na stronie internetowej szkoły, na profilu na Facebook’u, na 

kanale szkoły na YouTube. 

………………………………………………… 

(data i podpis ucznia/rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBOLEWIE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM UCZNIA 

W KONKURSIE NA ODWROCIE 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

* - oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBOLEWIE 

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM UCZNIA W KONKURSIE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki 

w Sobolewie. Adres: ul. Kościuszki 19, 08–460 Sobolew, telefon/faks: (25) 682 50 49.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: l.bogucka@garwolin-starostwo.pl lub osobiście w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Garwolinie, p. 218 (II piętro), tel. (25) 684 25 21.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.  

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO mogą Państwo w każdej 

chwili wycofać zgodę. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie i do 

jego przeprowadzenia.  

6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz …………….. po jego zakończeniu. 

7. Dana osobowe uczestników konkursu będą udostępnione na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń, 

fanpage szkoły. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 


