
Załącznik 1 

Kusięta dn……………………… 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

……………………………………………………………………………….. w celu  

                                      Imię i nazwisko ucznia 

przeprowadzenia  konkursu organizowanego w Szkole Podstawowej w Kusiętach pod hasłem 

„Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna”. Termin składania prac: 15.04.2019r. 

 

2.W przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyrażam zgodę na umieszczenie mojej 

pracy  oraz moich danych osobowych  w zakresie: imię i nazwisko  na stronie internetowej 

szkoły. 

3. Oświadczam, że dane osobowe są zgodne z prawdą i podałem (-am) je dobrowolnie. 

4. Zapoznałem (- am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i 

prawie ich poprawiania. 

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

Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 i ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Kusiętach, Kusięta 208, 

tel.(34)3285036 , email: spkusieta.sekretariat@wp.pl                                   

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem e-mail: yvee@wp.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu przeprowadzenia i wzięcia 

udziału ucznia w konkursie „Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna”. Zasady uczestnictwa określa 

regulamin. 

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wręczenia nagród w konkursie: „ Najpiękniejsza Ozdoba 

Wielkanocna”. 

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia 

sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Panu/i przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa i statutu szkoły 

podstawowej z oddziałem przedszkola. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z 

brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 


