
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku uczestnika 
konkursu 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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. Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2108 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Ustawą 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2017 
poz. 660 z późn. zm.) 

w związku z udziałem mojego dziecka …………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

w konkursie Korneliada 2023 oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam 
zgody * na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na potrzeby związane 
z udziałem w konkursie. 

* podkreśl właściwe 

 

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

(miejscowość, data)                                                                          (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY PUBLIKACJI WIZERUNKU UCZESTNIKA 
KONKURSU  

Administratorem danych osobowych jest: 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Unitów Podlaskich 
16, 08-110 Siedlce, tel. 25 794 35 51 

Inspektorem Ochrony Danych jest: Ewa Białowąs, kontakt z inspektorem jest 
pod numerem tel. 25 794 35 51 lub adresem e-mail: ewabialowas.sp12@op.pl 

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją 
konkursu Korneliada 2020 poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów 
filmowych. 

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na 
przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z 



dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 2017 
poz. 880) 

Zebrane dane będą przechowywane do: momentu ustania potrzeby 
promowania działań podmiotu. 

Zebrane dane mogą być przekazane: podmiotom zajmującym się 
promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową 
szkoły. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17*), ograniczenia przetwarzania 
(szczegóły w art. 18*), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20*), 
prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21*), prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do 
przetwarzania tych danych). 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie 
przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań 
podmiotu. 

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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  

  



ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

 

…………………………………………………………………………………. 

(Imię i nazwisko dziecka) 

 

…………………………………………………………………… 

(Klasa)  

 

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

(Nazwa i adres szkoły) 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie 

Korneliada 2023, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 12 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Siedlcach. 

Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu dla uczniów klas I-VIII 

szkół podstawowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna 

oraz moich w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, a także na 

publikowanie wyników uzyskanych przez moją córkę/mojego syna na 

poszczególnych etapach konkursu. 

Potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem mojej córki/mojego 

syna w konkursie. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów stworzonych przez moją 

córkę/mojego synaw ramach konkursu 

 

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

nazwa konkursu 

 

…………………………………………… …………………………………………………………………… 

(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Podstawa prawna: 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 



INFORMACJA 

(adresowana do rodzica/opiekuna prawnego dziecka  

biorącego udział w konkursie Korneliada 2023) 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO): 

Administratorem podanych danych osobowych jest: 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Unitów Podlaskich 16, 

08 - 110 Siedlce, tel. 25 794 35 51 

Inspektorem Ochrony Danych jest: Ewa Białowąs, kontakt z inspektorem jest pod numerem 

tel. 25 794 35 51 lub adresem e-mail: ewabialowas.sp12@op.pl 

Celem przetwarzania danych jest: udział w konkursie Pani/Pana dziecka oraz umieszczanie 

wyników konkursu podczas promowania działania szkoły. 

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z Rozporządzenia MENiS z dnia 29 

stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 

i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014r. poz. 1290 oraz z 2017 r. 

poz. 1580)  

Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania konkursu, a następnie zostaną 

przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie 

przepisów prawa. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka 

w konkursie.  

Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 

Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:  
prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


