
Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia biorącego udział 
w konkursie przedmiotowym 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w
Brzozowie

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych  (Dz.  Ustaw  z  2018,  poz.  1000)  oraz  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  Osobowych)  wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

........................................................................,ucznia/uczennicy klasy.................
(Imię i nazwisko ucznia) (klasa ucznia)

............................................................................................................................... ,
(nazwa szkoły wraz z miejscowością)

do celów związanych z jego udziałem 
w konkursie przedmiotowym z ..............................................................................

(nazwa przedmiotu)

organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Brzozowie  dla  uczniów  szkół  podstawowych  i  uczniów  dotychczasowych
gimnazjów  i  klas  dotychczasowych  gimnazjów  powiatu  brzozowskiego  w  roku
szkolnym 2018/2019.

..................................................................
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na publikację na stronie internetowej
szkoły danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia i nazwiska, nazwy
szkoły) oraz jego wyników konkursu (ilości zdobytych punktów-procentów) przez
organizatora  konkursu,  tj.  I  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Króla  Kazimierza
Wielkiego w Brzozowie

................................................................
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)



KLAUZULA INFORMACYJNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BRZOZOWIE

W związku z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)
2016/679 z 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,  dalej:  RODO)  informujemy,  iż  na
podstawie  art.  14  RODO  od  dnia  25  maja  2018  r.  będą  Pani/Panu
przysługiwały  określone  poniżej  prawa  związane  z  przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Brzozowie (dalej: ILO w Brzozowie). 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ILO w Brzozowie
z siedzibą przy ul. W. Pańki 2, 36-200 Brzozów. 

2. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres
email: lobrzozow@gmail.com

3. Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, klasa, nazwa i siedziba szkoły.
4. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa

trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa,

przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3,
lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W  związku  z  przetwarzaniem  przez  ILO  w  Brzozowie,  Pani/Pana  danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W  przypadku  uznania,  iż  przetwarzanie  przez  ILO  w  Brzozowie  Pani/Pana

danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych  ul.  Stawki  2,  
00-193 Warszawa.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Administrator  dokłada  wszelkich  starań,  aby  zapewnić  wszelkie  środki

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym  czy  umyślnym  zniszczeniem,  przypadkową  utratą,  zmianą,
nieuprawnionym  ujawnieniem,  wykorzystaniem  czy  dostępem,  zgodnie  ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.

10. Wyrażenie zgodny na udział mojego dziecka w konkursie jest jednoznaczne z
akceptacją regulaminu danego konkursu.

........................................................
(data  i  podpis  rodziców  lub  opiekunów  prawnych

ucznia)



Oświadczenie nauczyciela

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych  (Dz.  Ustaw  z  2018,  poz.  1000)  oraz  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  Osobowych)  wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją
konkursów  przedmiotowych  organizowanych  przez  I  Liceum  Ogólnokształcące
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie dla uczniów szkół podstawowych i
uczniów  dotychczasowych  gimnazjów  i  klas  dotychczasowych  gimnazjów
województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2018/2019.

..............................................................
data i podpis nauczyciela



KLAUZULA INFORMACYJNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BRZOZOWIE

W związku z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)
2016/679 z 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,  dalej:  RODO)  informujemy,  iż  na
podstawie  art.  14  RODO  od  dnia  25  maja  2018  r.  będą  Pani/Panu
przysługiwały  określone  poniżej  prawa  związane  z  przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Brzozowie (dalej: ILO w Brzozowie). 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ILO w Brzozowie
z siedzibą przy ul. W. Pańki 2, 36-200 Brzozów. 

2. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres
email: lobrzozow@gmail.com

3. Kategorie  danych  osobowych:  imię  i  nazwisko,  nazwa  i  siedziba  szkoły,
nauczany przedmiot.

4. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa,
przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3,
lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W  związku  z  przetwarzaniem  przez  ILO  w  Brzozowie,  Pani/Pana  danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W  przypadku  uznania,  iż  przetwarzanie  przez  ILO  w  Brzozowie  Pani/Pana

danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych  ul.  Stawki  2,  
00-193 Warszawa.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Administrator  dokłada  wszelkich  starań,  aby  zapewnić  wszelkie  środki

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym  czy  umyślnym  zniszczeniem,  przypadkową  utratą,  zmianą,
nieuprawnionym  ujawnieniem,  wykorzystaniem  czy  dostępem,  zgodnie  ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.

........................................................
(data i podpis nauczyciela)


