
Załącznik nr 1 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

Wiek  Adres 
szkoły/placówki/zamieszkania  

Telefon 
kontaktowy 

Adres email 

     

 

 

Oświadczenie opiekunów prawnych / rodziców 

Jako opiekun prawny / rodzic małoletniego  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
(imię i nazwisko małoletniego) 

wyrażam zgodę na:  

1. udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Noc i dzień szarości” organizowanym przez Szkołę 

Podstawową im. Janusza Korczaka w Sierakowie.  

2. podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wieku autora pracy oraz imienia i nazwiska 

opiekuna prawnego/rodzica w związku z udziałem w konkursie, a także we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.  

3. przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w 

zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy(a) 

dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych 

danych oraz możliwości ich poprawienia.  

4. opublikowanie wizerunku mojego dziecka we wszelkich publikacjach związanych z konkursem.  

 

Oświadczam, że:  

1. zapoznałem(am) się z regulaminem konkursu.  

2. zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną.  

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica autora pracy) 

 

Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu 

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) zwanym dalej RODO informuje się, iż:  

1) Administratorem danych osobowych uczestników jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie, ul. 

Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz.  

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie na podstwie Art. 6 ust.1 lit.c?e RODO – 

przetwarzanie w interesie publicznym.  

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa.  

5) Każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.  

6) Uczeń/Rodzic ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych osobowych.  

7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.  

8) Kontakt z inspektorem Ochrony Danych – kas@poczta.onet.pl  

mailto:kas@poczta.onet.pl

