
Załącznik nr 1 

 

ZGODY 

Uwaga! Brak zgody jest wyrażony brakiem podpisu. 

Dane ucznia: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 

Klasa: …………………………………………………………………………………………... 

Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………. 

 

 

Wyrażam/y zgodę na udział mojego dziecka w „VII Gminnym Konkursie Plastycznym  

i Literackim o Janie Pawle II” oraz na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przez nas 

danych osobowych, w celach związanych z organizacją ww. konkursu oraz publikowanie 

danych osobowych wraz z wynikami konkursu na stronie oraz portalach społecznościowych 

Szkoły Podstawowej w Gaju oraz Urzędu Gminy Mogilany. 

 

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

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

Wyrażam/y zgodę, na fotografowanie w trakcie rozdania nagród i publikowanie zdjęć 

naszego dziecka na stronie oraz portalach społecznościowych Szkoły Podstawowej w Gaju 

oraz Urzędu Gminy Mogilany. 

 

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

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Gaj, dnia …………………. 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) 

informuje się, iż:  

 

1) administratorem danych osobowych uczestników „VII Gminnego Konkursu Plastycznego  

i Literackiego o Janie Pawle II” jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju, ul. 

Szkolna 73, 32-031 Mogilany, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – 

odo.dmarek@onet.pl 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, zgodnie 

z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe z późniejszymi zmianami, na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

3) dane osobowe przechowywane będą do końca roku 2019 

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) uczestnik konkursu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 

6) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych 

uniemożliwia uczestnictwo w konkursie 

8) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz nie są przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 

 

 

 

• Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej i przyjmuję ją do wiadomości. 

 

 

……………………………………………………. 

(podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

  


