
 (Załącznik) 
 

Karta zgłoszenia i oświadczenie rodziców uczniów biorących udział w konkursie  

„Łąka – ważny i ciekawy ekosystem” 

 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka   
 

 

.......................................………………………..................................................................., 
(imię i nazwisko, wiek) 

 
ucznia ……………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa szkoły)  

 
w konkursie „Łąka – ważny i ciekawy ekosystem”.  
 
2. Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego postanowienia. 
 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka do celów 
związanych z jego udziałem konkursie „Łąka – ważny i ciekawy ekosystem” oraz udostępnienia 
informacji o wynikach konkursu.  
 

4. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, 
w jakim zostały zebrane. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści danych oraz 
ich poprawiania.  
 

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

      miejsce i data                                                           czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Klauzula informacyjna  

 
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe (ul. 3 Maja 17, 47-

303 Krapkowice);  

2. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia wyników, 

promocji organizatora poprzez opublikowanie danych i wizerunku zwycięzców na stronach www czy prasie lokalnej;  

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

 5. Podanie danych (imię, nazwisko dziecka, wiek i nazwa szkoły, do której uczęszcza) jest dobrowolne, jednak 

konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;  

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem);  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;  

9. Udostępnione przez Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

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

      miejsce i data                                                           czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


