
Załącznik 1. 
 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/podpisana  

 

……………………………………..……...…………………………………………………….,  

(imię i nazwisko, jako rodzic/prawny opiekun dziecka),  

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki* uczennicy/ucznia* klasy…… 

Szkoły........................................................ w Międzyszkolnym Konkursie  na Zakładkę do książki 

„Październik – miesiąc dobroci dla zwierząt”  organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 47 w 

Gdańsku. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka: „imię i 

nazwisko, klasa oraz wiek, nazwa szkoły przez Organizatora Konkursu w celu umożliwienia dziecku 

udziału w konkursie. 

………………………………………… 

Data, czytelny podpis 

 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej, z podaniem danych: imię, nazwisko, klasa, szkoła, w materiałach promocyjnych 

związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

 

…………………………………………… 

Data, czytelny podpis 

 

Informacja wynikająca 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”): 

1.Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 47 80-808 Gdańsk, ul. Reformacka 

18, tel. 58 302 03 28, e-mail: sekretariat@sp47.edu.gdansk.pl. 

2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych może 

Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdańsku za 

pomocą adresu e-mail: iodo.47spwop@gmail.com 

3.Dane  osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem uczestnika w konkursie i w celu promocji 

laureatów konkursu oraz organizatora Konkursu. 

4.Podstawą prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6.Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami właściwymi w sprawie archiwizacji oraz 

do momentu cofnięcia zgody. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie 

z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody; żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

 

 


