
Piaseczno, dnia ………………….. 2022 r. 

OŚWIADCZENIA  i ZGODY 

dla uczniów przystępujących do 

 IX MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 

„TOBIE MAŁY PANIE” 

 

__________________________________________________________ 
 imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów uczestnika konkursu 

 

 

Udzielenie poniższych zgód jest dobrowolne. 

 

Zgoda nr 1 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 

____________________________________________________________ 
imię i nazwisko dziecka 

 

w IX MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK „TOBIE MAŁY 

PANIE” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Ewy Krauze, przy 

al. Kasztanów 12 w Piasecznie. 

 

Zgoda nr 2 

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora konkursu - Szkołę 

Podstawową nr 2 im. Ewy Krauze, przy Al. Kasztanów 12 w Piasecznie moich danych 

osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, podanych w  formularzu 

zgłoszeniowym do konkursu, w postaci: imienia i nazwiska, nazwy szkoły oraz klasy którą 

reprezentuje moje dziecko oraz adresu email i numeru telefonu mojego dziecka (w przypadku 

ich podania w formularzu) do celów przeprowadzenia konkursu.  

Karty zgłoszeniowe oraz podane na nich dane będą przechowywane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.  

Wyrażenie powyższej zgody jest konieczne do  przyjęcia zgłoszenia do udziału w konkursie.  

 

TAK/NIE *  

Zgoda nr 3 

W przypadku zwycięstwa lub wyróżnienia mojego dziecka w konkursie wyrażam zgodę 

na ogłoszenie jego danych na Koncercie Galowym oraz opublikowanie jego danych: imię 

i nazwisko oraz nazwa klasy i szkoły którą reprezentuje na stronie Organizatora konkursu: 

www.krauzówka.pl 

TAK/NIE *  

*proszę skreślić niewłaściwe 

http://www.krauzówka.pl/


Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze, 

przy al. Kasztanów 12, 05-500 Piaseczno 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

rodoaneta@gmail.com 

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, (wyrażona 

zgoda) ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu organizacji konkursu. 

4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności jednostki 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom 

odbiorców: innym, współpracującym z jednostką podmiotom, w tym: dostawcom 

usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe 

zarządzanie jednostką. Dane te powierzane są na podstawie  i zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

5. Wszelkie dane przetwarzane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa,  dane przetwarzane na podstawie wydanej zgody - do momentu cofnięcia 

zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona. W pozostałym zakresie okres 

przechowywania Pana/Pani danych określają przepisy prawa. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

 

Oświadczam również, że zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane 

w regulaminie Konkursu. 

 

_________________________________________ 
Data i czytelny rodzica/opiekuna prawnego 

mailto:rodoaneta@gmail.com

