
              Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie 

i na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany* …………………………………………………...... 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*) 

działając jako rodzic/opiekun prawny* …………………………………………….………., 

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego*, zwanego dalej „Dzieckiem”) 

niniejszym: 

1) oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu plastycznego  

„ Z Jezusem na drodze krzyżowej” i akceptuję jego treść oraz wyrażam zgodę 

na zasady uczestnictwa Dziecka w konkursie; 

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Dziecka oraz moich 

danych osobowych w celu realizacji oraz wzięcia przez Dziecko udziału  

w konkursie  plastycznym „Z Jezusem na drodze krzyżowej” zgodnie z jego 

regulaminem.  

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

Data                                               czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 

Klauzula informacyjna: 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 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) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Adama 

Mickiewicza w Białej Podlaskiej informuję, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białej 
Podlaskiej z siedzibą: ul. Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 342-69-51, adres e-
mail: zso2bp@poczta.onet.pl, dalej Administrator. 

2.  Z administratorem można się skontaktować pod numerem telefonu tel. 83 342-69-51 oraz pisząc 
na adres email: zso2bp@poczta.onet.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału Pani/Pana dziecka w konkursie zgodnie z 
udzieloną przez Pani/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organizatorowi w zakresie niezbędnym do wzięcia 
udziału Pani/Pana dziecka w konkursie oraz podmiotom i instytucjom, których dostęp do danych 
wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

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

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i 
udokumentowania konkursu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz 
ograniczenia przetwarzania 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 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane 
niezgodnie z przepisami prawa. 

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