
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-koordynatora 

biorącego udział w  konkursie 

…………………………………………………………………………  
nazwa i adres placówki 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

………………………………………………………………. 
imię i nazwisko nauczyciela  

przez Szkołę Podstawową nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu w celu 

organizacji konkursu 

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

nazwa konkursu 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z  2018 r. 

poz.1000), oraz Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego  wizerunku, w przypadku 

wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z 

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r . o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z pózn. zm. ) 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 

fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca pracy uczestnika 

konkursu w  publikacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 84. Niniejsza zgoda 

nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

*  Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu 

zgodnie  z regulaminem konkursu . 

 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

………………………………… 

                                                                                                                                Data i   podpis nauczyciela  
* Zaznaczyć właściwe. 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju ul. Górnickiego 20, 50-337 

Wrocław 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 

1991 r.  

o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

6) Posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio 

udzielonej zgody 

7) Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem możliwości udziału w konkursie. 

 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

…………………………………………………………………………  
nazwa i adres placówki 

 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

……………………………………… 
imię i nazwisko uczestnika 

 

przez  Szkołę Podstawową nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu 

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu: 

…………………………………………………………………………………………… 
nazwa konkursu 

 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z  2018 r. 

poz.1000), oraz Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku 

wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z 

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póz. zm). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 

fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika 

konkursu w  publikacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 84.  Niniejsza zgoda nie 

jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

*  Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu 

zgodnie  z regulaminem konkursu . 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

 

………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego   

 

 

 

* Zaznaczyć właściwe. 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju ul. Górnickiego 20, 50-337 

Wrocław 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 

1991 r.  

o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

6) Posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio 

udzielonej zgody 

7) Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem możliwości udziału w konkursie. 

 


