
Załącznik nr 2 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgoda nr 1)  

 
 

…………………………………………………………  
/imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka/  

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

 

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

 

 

w celu organizacji konkursu „PAMIĘTAMY O JANIE PAWLE II” 

 

……………………………………….………………….…………………………..  
data i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego  

 

 
 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgoda nr 2)  
 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu 

publikacji wyników konkursu „PAMIĘTAMY O JANIE PAWLE II”  na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach.  

 

 

……………………………………….………………….…………………………..  
data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego   

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  

95/46/WE informujemy, że:   

 

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Różankach  

z siedzibą: Różanki, ul. Dębowa 3, 66-415 Kłodawa. 

 

Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Kędzior z którym można kontaktować elektronicznie -

adres email: sp.rozanki@iodo-gorzow.pl lub listownie na adres Administratora. 

Cel przetwarzania: Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu  

pn.” IV Lubuski Konkurs Kolęd Szkół im. Jana Pawła II”, a także promocja osiągnięć dziecka.  

 

Podstawa przetwarzania:  

a. Podstawą zbierania danych osobowych jest zgoda osoby, które dane dotyczą.  

b. Art. 6 ust. 1. lit a 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 przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

 

Informacja o przysługujących prawach:  

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo:  

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b. sprostowania danych;  

c. usunięcia danych;  

 

Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem  

d. ograniczenia przetwarzania danych;  

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd 

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

 

Okres przetwarzania danych osobowych:  

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez okres 2 lat.  

 

Informacje dodatkowe:  

• Podanie powyższych danych jest dobrowolne, zaś cofnięcie przez Panią/Pana zgody będzie 

skutkowało:  

 

− w zakresie zgody 1 - brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie,  

− w zakresie zgody 2 – wyniki konkursu w zakresie osiągnięć Pani/Pana dziecka zostaną 

przekazane do placówki, która zgłosiła uczestnika i nie będą publikowane na stronie 

internetowej.  

• Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa.  

• Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.  

 

 

…………………………………………………  
data i podpis  rodzica/ prawnego opiekuna 

 

mailto:sp.rozanki@iodo-gorzow.pl

