
Załącznik nr 2 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i WIZERUNKU UCZESTNIKA 

KONKURSU 

 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka 

.................................................................................................................... (imię i nazwisko syna/córki)  

oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza (zawartych w karcie uczestnika) w związku z jego 

udziałem w   Powiatowym Konkursie Matematycznym „60 Dni Przed Egzaminem” 

w ogłoszeniu o wynikach konkursu.  Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma 

dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/łam poinformowany/na  

o prawie dostępu do treści podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

Ponadto, oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu.  

 

 

..............................................    ………….…………..................................................... 
Miejscowość, data                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka  

...................................................................................................................................... (imię i nazwisko syna/córki) 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z  Powiatowego Konkursu Matematycznego 

 „60 Dni Przed Egzaminem” zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola 

Sanguszki w Lubartowie.  

Niniejsza zgoda:  

• nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;  

• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  

• dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali 

społecznościowych ww. podmiotu, w gazetach lokalnych, telewizji oraz Internecie; 

• dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami 

mającymi na celu promocję powyższego konkursu.  

 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zrzekam się 

niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) 

względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka, na potrzeby 

wskazane w oświadczeniu. 

 

..............................................    ………….…………..................................................... 
Miejscowość, data                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO, 

informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika Powiatowego Konkursu 

Matematycznego „60 Dni Przed Egzaminem”,   jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. 

Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, ul. Chopina 6, tel. 81 855-01-10, adres  

e-mail: sekretariat@zs2.lubartow.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@zs2.lubartow.pl. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu (imię i nazwisko, szkoła) będą przetwarzane w celach 

przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Matematycznego „60 Dni Przed Egzaminem”, 

wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody zgodnie  

z art.6 ust.1 lit. a RODO. 

4. Wizerunek uczestnika konkursu może być opublikowany na stronie internetowej szkoły, 

portalu społecznościowym (facebook) bądź na tablicach ogłoszeniowych  

w szkole oraz w innych mediach lokalnych na podstawie zgody uczestnika bądź jego 

rodzica/opiekuna prawnego. 

5. Podanie danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednakże  

ich brak uniemożliwi udział w konkursie. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Osobom, które podały dane swojego dziecka w karcie uczestnika, przysługuje prawo 

dostępu do treści tych danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik 

konkursu ma prawo także do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Dane umieszczone w karcie będą przetwarzane przez okres przydatności wynikający  

z wymienionych powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów 

przechowywania  określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.  

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli i przyjmuję do wiadomości jej postanowienia. 

  
................................................................... 
podpis rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika 


