
 
OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka  
 
 

Ja, niżej podpisany /a/ 

 

_____________________________________________________________ 

(Imię i nazwisko) 

 

wyrażam zgodę na udział syna/córki* _____________________________________________________ 

(Imię i nazwisko) 

 

uczennicy/ucznia szkoły_________________________________________________________ w konkursie – 

(nazwa szkoły i miejscowość) 

 

____________________________________________________________________________________________________  

 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie.  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Szkołę Podstawową nr 17 im. Orła Białego w 
Koszalinie  na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu _____________________________________________________, 
(w szczególności: wyłonienia jego/ich zwycięzców, ogłoszenia wyników, doręczenia nagród zwycięzcom, publikacji 
nagrodzonych prac oraz wizerunków zwycięzców konkursu i ich danych osobowych /imię, nazwisko, klasa/ na 
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły ), zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a (RODO**).  
Udzielam Organizatorowi zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju 
utrwalenia wizerunku dziecka oraz pracy konkursowej w związku z udziałem mojego dziecka w finale Konkursu. 
Jednocześnie informuję, iż zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję zapisy Regulaminu.  
 

 
Informacja Administratora: 
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie.  
Ma Pani/Pan prawo do wglądu do  danych osobowych oraz ich poprawiania. Ponadto ma Pani/Pan prawo w każdym 
czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych przez, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia 
przetwarzanych danych osobowych,  
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 
602 211 201. 
 Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
 
Ważne:  
* Niepotrzebne skreślić. 
** RODO - Rozporządzenie 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. 

 
 

________________, dnia _____________ r.                                               _________________________________ 
                  (miejscowość)                                             (data)                                                                                                                 (podpis rodzica dziecka/prawnego opiekuna) 


