
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Wyrażam zgodę na udział ............................................................................................... (imię i nazwisko Dziecka) 

w konkursie wokalnym online „Czas na piosenkę” organizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im. 

Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu. Konkurs odbędzie się w 

okresie kwiecień-maj 2020 roku. 

 

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

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Dziecka 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 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), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie, Węgrowo 46, 86-

302 Węgrowo, Tel. 660879440, szkola@szkolne-rewolucje.pl oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu, ul Chełmińska 104, 86-300 Grudziądz, 

tel. (0-56) 46-585-46 e-mail: ksiegowosc@opp.grudziadz.pl. 

2. W    sprawach    z    zakresu    ochrony    danych    osobowych    mogą    Państwo    kontaktować    się  z Inspektorami Ochrony Danych pod adresem 

e-mail:  szkola@szkolne-rewolucje.pl lub ksiegowosc@opp.grudziadz.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów 

nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 

4. Dane    osobowe    będą    przetwarzane    przez    okres    niezbędny     do    realizacji     ww.    celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  jest  w  szczególnosci   ustawa   z   dnia   7   września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), 

oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach 

przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 

b. wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa  się z naruszeniem przepisów powyższego 

rozporządzenia tj . Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy , iz w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art.22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

……………………………………………………………………………. 

(data, podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego) 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczniów, a także organizowanych przez szkołę wydarzeń. Dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w 

sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgody. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie  internetowej, w kronice szkolnej lub gablocie 

(nieograniczony  krąg odbiorców). 

2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

b. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

3. Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych uczniów znajduje 

podstawy w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego . Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana 

do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne. 

 

 

……………………………………………………………………………. 

(data, podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego) 

 


