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      Załącznik nr 2 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

OPIEKUNA/DZIECKA* 

………………………………..………………. 

      (miejscowość, data) 

 

…………………………………………………… 

 (imię i nazwisko opiekuna/rodzica* ) 

 

❑ Wyrażam zgodę    ❑ Nie wyrażam zgody 

(proszę zaznaczyć tylko jeden z powyższych kwadratów) 

 

na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka* 

………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

podanych w karcie zgłoszeniowej uczestnika konkursu  

pn. „Jan Paweł II zawsze obecny w moim życiu”, 

 

przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaszewie, 

w celu  

udziału w konkursie oraz jego realizacji. 

         …..……..………………… 

   podpis opiekuna/rodzica 

*właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 3 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej zwanego RODO, przekazuję następujące 

informacje Pana/Pani osobie: 

 

Administrator danych: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Łaszewie, z siedzibą w Łaszewo 36,  kod pocztowy 09-135, 

e-mail: splaszewo@poczta.onet.pl, tel. 23 679 60 98. 

 

Inspektor ochrony danych: 

Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Węgrzyn,  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@sainer.pl. 

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. art. 6 ust. 1 

lit. a RODO i wyłącznie w celu udziału w konkursie oraz jego realizacji. 

 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu. 

 

Informacja o prawach Ci przysługujących, w związku ze swoimi danymi osobowymi: 

 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  

 prawo do sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania swoich danych osobowych,  

 prawo do przenoszenia danych swoich danych osobowych, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 
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Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje  Ci  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   

Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie ich będzie skutkowało  

niemożliwością udziału w konkursie. 

 

Odbiorcy danych: 

Twoje dane osobowe nie będą nigdzie przekazywane. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

…………………………………… 

 data i  podpis rodzica/ opiekuna 

 

 


