
Załącznik nr 1 

 

                                                                                                          ….........................., dn.  

.................................................................................... 

(imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów)  

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE 

Oświadczam, z ̇e wyraz ̇am zgode ̨ na udział mojego 

dziecka ...................................................................................... 

                          (imie ̨ i nazwisko)  

w konkursie organizowanym przez Szkołe ̨ Podstawową nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, 

ul. H. Kołłątaja 63, 42 – 506 Będzin. 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwia ̨zku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (zwanej dalej RODO) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego 

informuje, z ̇e:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Be ̨dzinie, ul. Hugona Kołła ̨taja 63, 42 – 506 Będzin zwana dalej 

Administrator danych; tel. 32 267 49 96, e – mail: sp3@e-bedzin.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osoba ̨ odpowiedzialna ̨ za prawidłowość 

przetwarzanie danych) poprzez-mail:inspektor@bezpieczne-dane.eu. 

3. Dane osobowe przetwarzane be ̨dą w celu prowadzenia czynności obje ̨tych niniejsza ̨ 
zgodą zgodnie z wyraz ̇ona ̨ przez Pania ̨/Pana zgoda ̨ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz 

art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych be ̨dą podmioty uprawnione do odbioru danych w 

oparciu o obowia ̨zuja ̨ce przepisy prawa. 

5. Dane osobowe nie be ̨dą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

mie ̨dzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym opartego na profilowaniu. 

6. Wyz ̇ej wymienione dane osobowe Pani/Pana be ̨dą przechowywane przez okres 

niezbe ̨dny do przeprowadzenia i rozliczenia konkursu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do ża ̨dania od administratora doste ̨pu do danych osobowych 

dotycza ̨cych osoby, której dane dotycza ̨, ich sprostowania, usunie ̨cia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takz ̇e prawo 

do przenoszenia danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnie ̨cia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnie ̨ciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony 

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



10. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej nie wyraz ̇enie uniemoz ̇liwi prowadzenie 

czynności obje ̨tych niniejsza ̨ zgodą. 

11. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w 

celu innym niz ̇ cel, w którym dane osobowe zostana ̨ zebrane.  

 

 

                                                            ...............................................................................

.............................. 

(data i czytelne podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów)  

 


