
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU UCZNIA  
 

 

w konkursie  

A gdyby tak …  

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

. (imię, nazwisko, klasa, godło – pseudonim ucznia)  

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

. (imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego ucznia, nazwa szkoły)  

OŚWIADCZENIE  
 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na bezpłatny udział dziecka  

w konkursie  

 

A gdyby tak … 
 

organizowanym przez   

II LO im. Jana Matejki w Siemianowicach Śl. oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Anny Szaneckiej. 

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………….................................................                                                                               
     (imię i nazwisko rodzica ucznia)  

I. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę na 

uczestnictwo mojego dziecka  

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

  (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły)  

w konkursie pt.:  A gdyby tak … 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych mojego dziecka w 

celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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). Dane osobowe będą 

przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz promocji konkursu na stronach internetowych  i 

portalach społecznościowych organizatorów i Miasta Siemianowice Śląskie oraz przez okres  

wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji  

rachunkowej (dot. uczestników przedsięwzięcia). 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego 

podczas konkursu, którego było uczestnikiem na stronie internetowej organizatora, Urzędu Miasta 



 

Siemianowice Śląskie oraz na ich portalach społecznościowych (Facebook).  

IV. Oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń majątkowych z tytułu publikacji imienia, 

nazwiska, klasy, nazwy szkoły, wizerunku uczestnika (dziecka) oraz fragmentów imprezy w środkach 

masowego przekazu wymienionych w punkcie III. oraz zezwalam na wykorzystywanie i przetwarzanie 

w bazach danych informacji osobowych zawartych w Oświadczeniu na potrzeby działań 

informacyjno-promocyjnych związanych z organizacją konkursu.  

V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych utworów w ramach 

przygotowywanej, nieprzeznaczonej do sprzedaży publikacji.  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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, informujemy:  

Administrator danych osobowych  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w 
Siemianowicach Śl. oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej.  

Inspektor ochrony danych  

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, proszę kontaktować się pocztą 
elektroniczną na adres mbp@mbp.siemianowice.pl.  

Cele i podstawy przetwarzania  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu organizacji konkursu i promocji konkursu i działalności 
jego organizatora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy 

pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody. W oparciu o przetwarzane dane 
nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.  

Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 
Cele i podstawy przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie 
obowiązujące przepisy.  

Prawa osób, których dane dotyczą  

Przysługuje Pani/Panu: 1. prawo dostępu do treści swoich danych; 2. prawo do sprostowania (poprawiania) 
swoich danych; 3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo to może Pani/Pan realizować 
wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody); 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
5. prawo do usunięcia danych (prawo to może Pani/Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na 

podstawie zgody); 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody osoby, której dane dotyczą.  

   

………….…………..        ………….............................                  …………………………   
Miejscowość,   data                    Podpis składającego oświadczenie                   Podpis uczestnika (ucznia) 


