
ZAŁĄCZNIK NR1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY „ŚLADAMI JANA PAWŁA II” 

 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………… 

Klasa i nazwa szkoły: ……………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka - autora pracy, w 

tym na publikację na stronie internetowej Szkoły oraz na stronie Facebook. 

Tak Nie 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 

mojego dziecka w związku z udziałem w ww. Konkursie i uzyskanym wyniku, 

na stronie internetowej Szkoły, w tym stronie Facebook 

Tak Nie 

należy zaznaczyć x właściwe 

 

Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki oraz wyrażam 

zgodę na udział w/w Konkursie. 

 

 

………………………………………………………………………… 

 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

a) Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance. 

b) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych w szkole, na 

adres e-mail iod@rotmanka.com.pl. 

c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655 ze zm.), którym jest zachęcanie do aktywności twórczej 

oraz na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie rozpowszechniania wizerunku w 

związku z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, 

z 2022 r. poz. 655 ze zm.) oraz imienia i nazwiska, klasy oraz wyniku konkursu na stronie szkolnej, w tym Facebook,  

d) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a w konsekwencji możliwości 

uczestniczenia w konkursie. 

f) Dane osobowe będą przechowywane do końca roku szkolnego, po tym czasie zostaną usunięte. Dane osobowe 

przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu zakończenia celu lub wycofania zgody. 

g) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby, które zapoznają się z publikacjami  związanymi z Konkursem 

oraz osoby korzystające z naszych profili społecznościowych  i strony internetowej. Są nimi również podmioty, które 

świadczą nam usługi.  

h) Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania  ich kopii, sprostowania, 

prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich  przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).  

i) Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na publikację wizerunku w dowolnym momencie. Wycofać się ze 

zgody można poprzez zgłoszenie tego faktu Organizatorowi Konkursu. Konsekwencją wycofania się ze zgody spowoduje 

konieczność usunięcia wizerunku, imienia i nazwiska oraz wyniku konkursu na stornie Facebook oraz stronie 

internetowej szkoły. 


