
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

 

…………………………………………………………………………  
nazwa i adres placówki 
 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

……………………………………….................................................... 
imię i nazwisko uczestnika  
 
przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Orła Białego w Trzebini w celu organizacji  
i przeprowadzenia III Powiatowego Dyktanda w Języku Obcym dla uczniów klas IV - VIII 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zgodnie  
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 
fotografii uczestników, danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły 
(uczestnika konkursu), jak również wyników konkursu w publikacjach na: 
 

- stronie internetowej oraz profilu Szkoły na Facebooku, 

- stronie internetowej oraz profilu PMDK w Trzebini na Facebooku, 

- w tygodniku i portalu ziemi chrzanowskiej „Przełom” 

- stronie internetowej oraz profilu Urzędu Miasta w Trzebini na Facebooku, 

i innych portalach internetowych zarządzanych przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Orła Białego 
w Trzebini. 
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo. 
 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

- Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 

- Podanie danych jest dobrowolne.  

- Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. 

- Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego  
w Trzebini, ul. Styczniowa 47, 32-540 Trzebinia telefon: 32 612 13 20. 
Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.  

- Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z konkursem  
i będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 
podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

 

……………………………….……… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

* Zaznaczyć właściwe. 
 



 
Klauzula informacyjna RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 
1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego  
w Trzebini, ul. Styczniowa 47, 32-540 Trzebinia, telefon: 32 612 13 20.  
2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować 
się poprzez e-mail: e.urbanik@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych Pani/Pana dziecka. 
3) Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu realizacji III Powiatowego Dyktanda  
w Języku Obcym dla uczniów klas IV - VIII na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, tj. wyrażonej zgody. 
4) Dane osobowe dziecka przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu lub 
do czasu wycofania zgody. 
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani 
dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. 
7) Odbiorcami Pani/Pana dziecka danych osobowych będą: 
- podmioty świadczące na rzecz Szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań 
nałożonych na Szkołę przez przepisy prawa, 
- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana dziecka danych 
osobowych, 
-właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach 
dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem 
https://www.facebook.com/about/privacy. 
8) Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane  
w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne, jednakże 
konieczne do uczestnictwa w ww. Konkursie. 
10)Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach 
serwisu Facebook. Facebook może przekazywać Pani/Pana dziecka dane osobowe poza 
teren EOG.  Jednocześnie wskazujemy, że Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield 
w ramach umowy pomiędzy USA, a Komisją Europejską, która stwierdziła odpowiedni poziom 
ochrony danych. 
 
 
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych załączoną 
do niniejszej zgody. 
 

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

                                                                                                      (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 
 


