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

(miejscowość i data) 

 

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

I. Zgoda na udział w konkursie* 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie świetlicowym dla wychowanków świetlic szkół podstawowych 

powiatu bełchatowskiego pt. „Moja torba z recyklingu”.  

 

 

 

 

II. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka* 

Wyrażona zgoda pozwoli na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu realizacji konkursu 

świetlicowego dla wychowanków świetlic szkół podstawowych powiatu bełchatowskiego pt. „Moja torba z recyklingu”. 

Pozwoli również na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej 

www.spkleszczow.pl w informacji o laureatach konkursu. 

 

 

III. Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka* 

Wyrażona zgoda pozwoli na publikację wizerunku mojego dziecka w formie elektronicznej na stronie 

www.spkleszczow.pl przedstawionego na fotografiach, zrobionych w ramach konkursu świetlicowego dla 

wychowanków świetlic szkół podstawowych powiatu bełchatowskiego pt. „Moja torba z recyklingu” w Szkole 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.  

 

 

 

IV. Oświadczenie  

 

a. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją                                                                         

o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz praw mi przysługujących.  

b. Oświadczam , że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu i akceptuję jego warunki.  

c. Oświadczam, że posiadam pełną władzę rodzicielską lub w przypadku ograniczenia władzy                                                                                  

w zakresie umożliwiającym skuteczne złożenie oświadczenia w przedmiocie udzielenia zgody. 

 

 

 …………………………………………………………………………………………. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

* Niezaznaczenie powyżej opcji do wyboru, jest jednoznaczne z niewyrażeniem zgody. 

wyrażam zgodę nie wyrażam zgody 

wyrażam zgodę nie wyrażam zgody 

wyrażam zgodę nie wyrażam zgody 

http://www.spkleszczow.pl/
http://www.spkleszczow.pl/


Klauzula informacyjna 
 

Poniższa klauzula zawiera informacje wymagane z art. 13 i 14 z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 

2016/679 – RODO. I ma na celu wypełnienie obowiązku informacyjnego względem osób, których dane są przetwarzane.  

Kto jest Administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.                                              

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, klasa, nazwa szkoły oraz wizerunku będą przetwarzane w celu 

uczestnictwa w konkursie świetlicowym pt. „Moja torba z recyklingu”, w szczególności: odkrywania talentów 

technicznych i rozwijania wrażliwości artystycznej uczniów; doskonalenie zdolności manualnych; kształcenia postaw 

proekologicznych i propagowanie recyklingu; rozwijania umiejętności przetwarzania surowców wtórnych; integracji 

środowisk świetlicowych szkół powiatu bełchatowskiego.  

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?  

Przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku odbywa się na podstawie wyrażenia zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

oraz art. 81 ust.1, ust. 2 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawie pokrewnym. 

Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do ustania celu przetwarzania lub jej 

cofnięcia. 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych? 

Odbiorcami danych osobowych oraz wizerunku będą dostawcy usługi internetowej (strona www) oraz osoby 

przeglądające kronikę i stronę www.spkleszczow.pl   

 Jakie masz prawa? 

• Masz prawo dostępu do danych osobowych tj. informacji czy Administrator przetwarza dane i w jaki sposób.  

• Sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych. 

• Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 17              

i art. 18 RODO.  

• Wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

• Cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Czy musisz podawać dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie świetlicowym. W zakresie 

wizerunku jest dobrowolne a jego niepodanie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.  

W jaki sposób możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych? 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając 

korespondencję na adres e-mail inspektor@skrzynka-rodo.net.pl lub na adres e-mail Administratora 

spkleszczow@poczta.onet.pl oraz adres pocztowy ul. Szkolna 4, 97-410 Kleszczów. 

Klauzula informacyjna dostępna jest również na stronie internetowej www.spkleszczow.pl w zakładce ochrona danych 

osobowych oraz w sekretariacie Szkoły. 

http://www.spkleszczow.pl/
mailto:inspektor@skrzynka-rodo.net.pl
mailto:spkleszczow@poczta.onet.pl
http://www.spkleszczow.pl/

