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Załącznik nr 2 do Regulaminu II EDUCJI KONKURSU GEOGRAFICZNEGO 

Wypełnia opiekun dziecka – niepełnoletniego uczestnika konkursu. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, ………………………………………………………………………………………………,  

(imię i nazwisko opiekuna) 

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym………………………………………………….., 

        (imię i nazwisko dziecka) 

Zapoznałem/am się z treścią oraz akceptuję Regulamin II Edycji Konkursu Geograficznego 

organizowanego przez Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im.  

A. Witkowskiego w Jarosławiu (dalej „ZSDGiL”), wyrażam zgodę na wzięcie udziału w w/w 

konkursie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

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

     (imię i nazwisko dziecka) 

(Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str.1.), dalej „RODO”)  w celach związanych z ww. konkursem. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 

mojego dziecka .......................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii  

i dokumentacji filmowej) przez ZSDGiL w Jarosławiu na potrzeby konkursu geograficznego. 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla 

potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka ............................................................................ 

(imię i nazwisko dziecka) 

może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania  

i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 

towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, 

montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby 

konkursu oraz w celach informacyjnych. 
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Niniejsza zgoda obejmuje  wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie (w tym na stronie ZSDGiL oraz portalach społecznościowych Facebook, itp.) oraz 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 

Wizerunek mojego dziecka .......................................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka) 

nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać w inny sposób 

jego dobra osobiste. 

 

…………………………………………………………………………………. 

(Data i czytelny podpis Opiekuna)    
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str.1.), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Drogowo Geodezyjnych  

i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1. 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów organizacji i przeprowadzenia 

konkursu oraz poprzez opublikowanie informacji o konkursie w mediach, Internecie, na 

portalach społecznościowych, materiałach promocyjnych i informacyjnych, na podstawie art. 

6 ust. 1 oraz na podstawie właściwych przepisów prawa.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów przetwarzania danych 

zawartych przez Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym w Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r, Nr 14 poz.67). 

6. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie 

danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości 

wzięcia udziału w konkursie. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, a gdy przetwarzanie danych oparte jest 

wyłączenia na Pani/Pana zgodzie do jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

…………………………………………………………… 

(Data i czytelny podpis Opiekuna)   

 

 


