
Oświadczenie ustawowego przedstawiciela dziecka uczestniczącego  

w IV Rodzinnym Konkursie Ekologicznym 

 „Biadam młodym, którzy nie potrafią marzyć”  

– ekologia w środowisku, które nas otacza 

 

.…………………………………….. 

 (Imię i nazwisko dziecka)  

 

…………………………………….......................(Szkoła)………............................(Klasa)  

 

……………………………………………………(Dane kontaktowe rodzica/ opiekuna) 

 

 

Ja …………………………………………………... (Imię i nazwisko) oświadczam, że będąc  

 

przedstawicielem ustawowym………………………….……………(imię i nazwisko dziecka)  

 

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 wyrażam zgodę na jego 

udział w konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Jaworznie, 

ul. Chropaczówka 101, 43-600 Jaworzno.  

Zasady tego konkursu zostały określone w Regulaminie, z którego treścią zapoznałam-em się.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu dziecka oznaczonej jego imieniem 

i nazwiskiem oraz wykorzystanie mojego oraz dziecka wizerunku na następujących polach 

eksploatacji: publikacja w materiałach marketingowych (broszury i prezentacje), publikacja 

na stronie internetowej szkoły, profilu FB szkoły, oraz na stronach współorganizatorów 

konkursu, t.j. katecheza.sosnowiec.pl; parafia-dlugoszyn.pl  

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr 

osobistych ani innych praw. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą                   

i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim i dziecka wizerunkiem. 

Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie.  

Klauzula informacyjna 

✓ Administratorem Danych Osobowych jest  Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolnych, z siedzibą w Jaworznie przy ulicy 

Chropaczówka 101, reprezentowany przez Dyrektora; 

✓ Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Jaworznie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować  

poprzez e-mail iodo@zszp2.jaworzno.edu.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych; 

✓ Dane osobowe  przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, zgodnie z regulaminem konkursu; 

✓ Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych osobowych 

wskazanych powyżej, a po zakończeniu realizacji przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez 

czas określony w odrębnych przepisach; 

✓ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Każdorazowo powyższe realizowane będzie poprzez złożenie pisemnego wniosku; 

✓ Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody 

zrealizowane zostanie po złożeniu pisemnego wniosku do Administratora; 

✓ Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych; 

✓ Dane osobowe  nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych 

Osobowych. 
 

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

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka) 

 



Ponadto upoważniam organizatora do udostępnienia danych osobowych dziecka: imienia, 

nazwiska, nazwy szkoły i klasy na potrzeby rozstrzygnięcia konkursu  na zasadach 

określonych w Regulaminie.  

 

Wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych dziecka Parafii pw. Narodzenia NMP 

w Jaworznie jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie  

 

W przypadku wyrażenia tej zgody, dane osobowe zostaną udostępnione przez szkołę na rzecz 

Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, która będzie odrębnym od 

szkoły(organizatora) administratorem udostępnionych danych osobowych.  

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Jaworznie będzie gromadził, przetwarzał i powierzał 

dane Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na zasadach określonych w 

regulaminie tego konkursu – w szczególności w celu wyłonienia zwycięskich prac 

konkursowych, wręczenia nagród i publikacji informacji o autorach zwycięskich prac na 

stronie internetowej Organizatora oraz Patronatów honorowych Konkursu. Dane osobowe 

autorów zwycięskich prac zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatorów. 

 

 

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

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka) 

 


