
 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE  

 

 

Wyrażam zgodę na mój udział* / na udział mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko dziecka)* 

w  konkursie Skawińskiej Probówki Artystycznej 

 

Wyrażam zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych */ danych osobowych mojego dziecka( imienia, 

nazwiska, miejsca nauki uczestnika i pozycji w konkursie ) w związku z uczestnictwem w w/w  konkursie 

organizowanym przez  Liceum Ogólnokształcące w Skawinie 

Wyrażam zgodę  na publikację moich danych osobowych* / danych osobowych mojego dziecka * (w zakresie 

imienia i nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły oraz  pozycji w konkursie (ilości zdobytych punktów-

procentów) w szczególności na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, w prasie, w mediach 

społecznościowych  przez organizatora konkursu,tj ………………………………………… 

Wyrażam zgodę  na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku*/wizerunku mojego dziecka w związku 

z udziałem w konkursie w szczególności na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, w prasie, w mediach 

społecznościowych  zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych . 

 

 

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

(data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika lub przedstawiciela ustawowego w przypadku 

niepełnoletnich uczestników) 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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: RODO),  

w związku z udziałem w konkursie informuję, iż: 

1. Informacje dotyczące administratora danych 
Administratorem danych osobowych jest : LO w Skawinie  

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: 

listownie na adres siedziby administratora:  ul Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina 

e-mailem:sekretariat@zso.pl.pl,  telefonicznie :12 275 35 77 

2. Inspektor ochrony danych - IOD 
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw, 

mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Danych Inspektorem Ochrony 

Danych (IOD) którym jest Michał Matysik w następujący sposób: listownie na adres siedziby 

administratora,  e-mailem: iod@poczta.onet.eu 

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w konkursie  na podstawie zgody, zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. 

4. Odbiorcy danych osobowych 
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 

otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi 

Administrator Danych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów 

informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, przygotowujące spersonalizowane 

nagrody, dyplomy, sponsorom konkursu, organowi prowadzącemu placówkę. 

5. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny, związany z realizacją konkursu, w 

szczególności również prze okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń. 

Opublikowane informację o wynikach konkursu oraz wizerunek uczestników będą przetwarzane do 

czasu wycofania udzielonej zgody. 

6. Przysługujące Państwu uprawnienia 
Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

 b) sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,  

c) żądania usunięcia danych osobowych 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

f) prawo do przenoszenia danych 

g) w związku z faktem iż  przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 

1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.  

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. Wycofanie zgody będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. 

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, 

którym jest w Polsce Urząd Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

7. Obowiązek podania danych 
Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny ,jest jednak niezbędne do 

udziału w konkursie 

8. Informacje o przekazywaniu danych  
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Informacje o profilowaniu 
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu.  
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