
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W GMINNYM  

KONKURSIE PLASTYCZNYM „KARTKA URODZINOWA DLA 

PLUSZOWEGO MISIA”  

 

 

 

 

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

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna)  

 

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

(adres)  

 

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

(telefon)  

 

 

ZGODA 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................................. w 

GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „KARTKA URODZINOWA DLA 

PLUSZOWEGO MISIA” , organizowanym przez Szkołę Podstawową Fundacji Elementarz w 

Jackowie.  

 

 

 

 

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

                  Data                                                                            podpis rodzica/opiekuna  

 

 



 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w 

celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w zbiorze danych 

osobowych prowadzonym przez: Szkołę Podstawową Fundacji Elementarz w Jackowie dla 

celów związanych z realizacją w/w konkursu. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu.  

 

 

 

 

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

                  Data                                                                            podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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 ,  

informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Fundacji 

Elementarz w Jackowie: ul. Szkolna 3, 42-282 Kruszyna, tel: 34 320 20 21, e-mail: 

szkolajackow@poczta.fm  

2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się na adres e-mail: iod@uodo.gov.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji gminnego konkursu 

plastycznego „KARTKA URODZINOWA DLA PLUSZOWEGO MISIA”  realizowanego 

przez Szkołę Podstawową Fundacji Elementarz w Jackowie. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*.  

5. Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na mocy prawa, a także na podstawie 

mailto:szkolajackow@poczta.fm
mailto:iod@uodo.gov.pl


zawartych umów oraz udzielonej zgody.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez 

okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.  

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

cofnięciem.  

9. Przysługuje Rodzicowi/Opiekunowi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

10.Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania w zakresie: imienia, nazwiska, 

wieku, adresu zamieszkania Państwa dziecka nie jest możliwy udział w gminnym konkursie 

plastycznym „KARTKA URODZINOWA DLA PLUSZOWEGO MISIA”  realizowanym 

przez Szkołę Podstawową Fundacji Elementarz w Jackowie. 

11.Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym do profilowania, nie będą także przekazywane do państw 

trzecich. 

 

 

 

 

 

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

Data i podpis rodzica/opiekuna 


