
Załącznik nr 1 

Zgoda rodziców /opiekunów prawnych na udział dziecka 

w konkursie „Gmina Obrazów bez tajemnic”- na tropie historycznych poszukiwań 

dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Obrazów 

 w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia (przy pracy zespołowej imiona uczniów)............................ 

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

2. Klasa/klasy  …….………………… 

3. Nazwa szkoły ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………  

4. Tytuł pracy: …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/moich dzieci* w ww. konkursie organizowanym podczas 

ferii przez Publiczną Szkołę Podstawową w Obrazowie  w roku szkolnym 2020/2021. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję regulamin konkursu.  
Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie ich 
na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej i/lub Gminy Obrazów wraz z podaniem 
imienia/imion, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestnicy konkursu w trybie 
art. 28 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1). 
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka/moich dzieci* na potrzeby 
dokumentacji i celów promocyjnych konkursu. 
  

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

       (miejscowość, data )                                                         (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 

 
* - proszę skreślić niepotrzebne 
 
Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:  
Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie, Obrazów 118, 
27-641 Obrazów 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku 
prawnego: 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich 
przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą 
przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z 
przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów, posiada Pani/Pan prawo do żądania 
od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować 
niemożliwością uczestnictwa w procesie dalszego postępowania, 
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.  


