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OŚWIADCZENIE 

 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w Gminnym Konkursie Bibliotecznym  

„W świecie książek” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Jaworniku pod Patronatem 

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice   

 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie: 

 

.......................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko, wiek uczestnika konkursu 

 

 ucznia .............................................................................................................................................. 
nazwa i adres szkoły 

 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego 

dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Gminnego Konkursu 

Bibliotecznego „W świecie książek”  zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka w mediach, a w 

szczególności prasie, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych 

organizatora Gminnego Konkursu Bibliotecznego „W świecie książek” w publikacjach 

dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach. 

 

IV.  Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie 

publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach 

promocyjnych związanych z Gminnym Konkursem Bibliotecznym „W świecie książek” w 

mediach, a w szczególności w prasie, na stronach internetowych i profilach w portalach 

społecznościowych organizatora w oraz w innych formach utrwaleń.  

 

V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku 

wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 

fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika 

Konkursu w publikacji w mediach, a w szczególności prasie, na stronach internetowych i 

profilach w portalach społecznościowych organizatora Gminnego Konkursu Bibliotecznego 

„W świecie książek”. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

Konkursu. 

 

 

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

Data   Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika   

 Gminnego  Konkursu Bibliotecznego „W świecie książek” 
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Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Jaworniku.  

Z Administratorem można skontaktować się listownie: Szkoła Podstawowa w Jaworniku, 

Jawornik 293, 32-400 Myślenice e-mailowo: sp.jawornik@interia.pl oraz telefonicznie: tel. 

(012) 272 18 68, (012) 12 274 39 29 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Dybeł, z którym można się skontaktować e-

mailowo: iod@myslenice.pl oraz telefonicznie 500 512 636 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie 

zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia 

informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, 

kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę 

Konkursem. 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, 

którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także 

podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich 

obowiązków wynikających z organizacji Konkursu lub do czasu wycofania zgody. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 

Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których 

zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. 

 

 

 

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

Data   Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika   

 Gminnego  Konkursu Bibliotecznego „W świecie książek” 

 

mailto:iod@myslenice.pl

