
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  osobowych 
moich oraz mojego dziecka w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia   
I Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek  oraz w celach promocji przedsięwzięcia, na stronie 
internetowej oraz w publikacjach. 

 

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

/imię i nazwisko dziecka, klasa/ 

 

……………………………………….….………………………………………. 

/data, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych/ 

 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku córki/syna  
 
 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

/imię i nazwisko dziecka, klasa/ 

 
w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej 
Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku 
www.sp4.olecko.pl, na łamach lokalnej prasy, stronie internetowej www.olecko.wm.pl,.                                                                                                                                                                                                                
Jestem świadoma/świadomy, że przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z 
klauzulą informacyjną.  

 

 

……………………………………….….………………………………………. 

/data, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp4.olecko.pl/
http://www.olecko.wm.pl/


 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych uczniów biorących udział w I Szkolnym Konkursie 

Kolęd i Pastorałek    jest: 

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w 

Olecku  

Osiedle Siejnik I 14 19-400 Olecko reprezentowana przez dyrektora – Stanisława 

Kopyckiego, zwana dalej „Administratorem”. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

skontaktować się pod numerem telefonu: 875239100 lub adresem email: iod@sp4.olecko.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych uczniów jest art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej zwane RODO, w związku z realizacją 

przepisów: 

a. art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996 z późn. zm.), 

b. § 12 ust 1 Statutu Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana 

Twardowskiego w Olecku 

– dla których przetwarzanie danych jest niezbędne. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów I Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek. 

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby 

organizacji konkursu jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych i brak zgody na ich 

przetwarzanie uniemożliwia uczniom udział w konkursie. 

5. Administrator może udostępnić dane osobowe uczestników konkursu innym podmiotom – 

mogą być opublikowane na łamach lokalnej prasy, na stronie internetowej 

www.olecko.wm.pl, na stronie internetowej szkoły www.sp4.olecko.pl. 

6. Uczestnik konkursu ma prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych, 

  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

 przenoszenia danych 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

7.  Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Dane osobowe uczestników konkursów będą przechowywane przez okres 5 lat. 

http://www.olecko.wm.pl/


9. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

/organizacji międzynarodowej. 


