
Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z ZAKRESU TECHNIKI SPRAWNE RĘCE – MĄDRA GŁOWA 

PT.  „KWIATY Z PAPIERU”

 Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………….., jako rodzic/prawny opiekun
 
dziecka ………………..…………………………………………………………….., oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w VII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
Z ZAKRESU TECHNIKI SPRAWNE RĘCE MĄDRA GŁOWA PT.  „KWIATY Z PAPIERU” (zwanym
dalej Konkursem).
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego warunki i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
3. Udzielam  Organizatorowi  Konkursu  zezwolenia  na  nieodpłatne  rozpowszechnianie
wizerunku  mojego  dziecka  w  celach  promocyjnych  lub  związanych  z  przygotowaniem,
przeprowadzeniem Konkursu, na wszelkich polach, a w szczególności: w reklamie każdego
rodzaju,  we  wszelkich  formach  wydawniczych,  w  tym  drukarskich  —  poprzez  sieci
informatyczne  i  teleinformatyczne  na  cele  promocyjno-reklamowe,  a  w  szczególności
w reklamie i promocji.
4. Moje  dziecko  jest  twórcą  pracy  konkursowej;  praca  jest  całkowicie  oryginalna  i  nie
zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność
wydawcy, prawa autorskie do pracy konkursowej nie są ograniczone w zakresie objętym
niniejszym oświadczeniem.
5. Udzielam  Organizatorowi  Konkursu  nieodpłatnej,  bezterminowej  i  nieograniczonej
terytorialnie  licencji  na  wykorzystanie  pracy  konkursowej  na  potrzeby  przeprowadzenia
i ewentualnej promocji Konkursu.

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

data, podpis rodzica/prawnego opiekuna

 



Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z ZAKRESU TECHNIKI SPRAWNE RĘCE – MĄDRA GŁOWA 

PT.  „KWIATY Z PAPIERU” DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z 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 (zwanej dalej RODO) Szkoła Podstawowa nr 3 
im. K. Makuszyńskiego w Będzinie informuje, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, 
42-506 Będzin, ul. H. Kołłątaja 63 zwanym dalej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, 
tel: 32 267 49 96 , e-mail:sp3@e-bedzin.pl;

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): 
inspektor@bezpieczne-dane.eu

3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez placówkę: 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, 42-506 Będzin, ul. H. Kołłątaja 63 zgodnie 
z udzieloną przez Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;

6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
i rozliczenia konkursu; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział dziecka w konkursie;

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych;

12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, 
w którym dane osobowe zostaną zebrane.

..……………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów )


