
ZAŁĄCZNIK NR 1                                                                              

 
Kliniska Wielkie, data………….……………. 

XXIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Organizm a środowisko”  

(Kliniska Wielkie, 05.06.2023) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PREZENTACJĘ 

WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU 

(dokumentacja wypełniona przez rodzica/opiekuna prawnego – pozostaje w macierzystej szkole) 

 

Imię i nazwisko uczestnika ................................................................................  

Cel i zakres przetwarzania 

 

Wyrażam zgodę 

(niepotrzebne skreślić) 

Przetwarzanie imienia i nazwiska uczestnika oraz rodziców 

(opiekunów prawnych), a także nazwy i adresu szkoły  

oraz klasy uczestnika w związku udziałem w konkursie. 

 

TAK / NIE 

Wykorzystanie danych kontaktowych do przekazywania 

informacji o konkursie. 

 

TAK / NIE 

Wykorzystanie danych oraz wizerunku uczestnika  

do promowania działań związanych z realizacją celów 

konkursu, poprzez upowszechnianie wyników, zdjęć  

oraz materiałów filmowych w środkach masowego  przekazu, 

w tym strona internetowa szkoły, szkolny facebook, lokalna 

prasa, itp. w celu prezentacji wyników i promocji konkursu 

czy  szkoły. 

 

 

TAK / NIE 

 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna 

prawnego 

data i podpis 

      
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. prof. Wiesława 

Grochowskiego w Kliniskach Wielkich, ul. Piastowska 11, 72-123 Kliniska Wielkie . 

Szkołą zarządza Dyrektor. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu:  

(91) 418-14-06; adresu e-mail: sp@kliniska.edu.pl 

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie: +48 608 442 652, lub za pomocą 

poczty elektronicznej: bkaniuk@proinspektor.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 lata od dnia zakończenia konkursu. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców  

do zamieszczania w środkach masowego przekazu, w tym strona internetowa szkoły, 

lokalna prasa, itp. w celu prezentacji wyników i promocji konkursu czy  szkoły. 

5. Posiadacie Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych  

oraz ich sprostowania; żądania usunięcia; ograniczenia przetwarzania; wniesienia 

sprzeciwu; cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wniesienia skargi do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału 

w konkursie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna. 
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