
Załącznik nr 1 
 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka 
(prosimy o wypełnienie DRUKOWANYMI literami) 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo …………………………………………… 
 
(imię i nazwisko dziecka) – ucznia/uczennicy klasy …………… Szkoły Podstawowej nr ……. 

W Mikołowie w Międzyszkolnym Konkursie Interdyscyplinarnym „Znam swoje Miasto” 
organizatorami którego są  Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie –
klasy 1-3, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie – klasy 4-6, Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie –  klasy 7-8. 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego 
warunki. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w dziecka w celach 
związanych z jego udziałem w Konkursie (w szczególności w celu przeprowadzenia 
i rozstrzygnięcia Konkursu oraz promowania Szkoły/Organizatora Konkursu oraz osiągnięć 
uczniów, w tym poprzez publikację informacji o wynikach Konkursu na tablicach 
informacyjnych w siedzibie Szkoły/Organizatora Konkursu oraz w mediach, np. w prasie 
lokalnej, na stronie internetowej Szkoły/Organizatora Konkursu lub też na profilu 
Szkoły/Organizatora Konkursu na portalach społecznościowych). 
 

 
……..……………………………………….................  
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 
 
……………………………………………….  

(miejscowość, data) 

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

(podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 



Informacja dot. przetwarzania danych osobowych 
 
Na podstawie 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), 
zwanego dalej „RODO” 
 

informujemy, że: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawuje  

Pan/Pani prawną opiekę w zakresie imienia i nazwiska dziecka, klasy i nazwy szkoły, do której uczęszcza 
jest Organizator Konkursu, tj. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki z siedzibą w Mikołowie przy 
ul. Krakowskiej 30, reprezentowana przez Dyrektora. 

 
2) Dane osobowe, o których mowa w pkt 1) zostały przekazane Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem 

Szkoły, która zgłosiła dziecko do udziału w Konkursie. 
 
3) Administrator wskazany w pkt 1) ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych pisemnie na adres 
siedziby Administratora wskazany w pkt 1 albo poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: 
iod@cuw.mikolow.eu. 

 
4) Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dziecka 

w zakresie imienia i nazwiska, klasy i nazwy szkoły, do której uczęszcza w celach związanych z jego 
udziałem w Konkursie (w szczególności w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz 
promowania Szkoły/Organizatora Konkursu oraz osiągnięć uczniów, w tym poprzez publikację informacji  
o wynikach Konkursu na tablicach informacyjnych w siedzibie Szkoły/Organizatora Konkursu oraz w 
mediach, np. w prasie lokalnej, na stronie internetowej Szkoły/Organizatora Konkursu lub też na profilu 
Szkoły/Organizatora Konkursu na portalach społecznościowych). Pani/Pana dane podane w treści 
oświadczenia (imię i nazwisko, podpis) będą przetwarzane wyłącznie w celu udokumentowania wyrażenia 
zgody zgodnie z treścią oświadczenia. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania 
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
5) Wyrażenie zgody na udział dziecka w Konkursie i na przetwarzanie jego danych jest dobrowolne jednakże 

niezbędne do udokumentowania wyrażenia zgody na jego udział w Konkursie oraz niezbędne do przyjęcia 
jego uczestnictwa w Konkursie i wzięcia pod uwagę przy jego rozstrzygnięciu. 

 
6) Odbiorcami danych osobowych dziecka, o których mowa w pkt 4), tj. podmiotami lub osobami, którym 

dane te zostaną ujawnione będą:  
− członkowie komisji konkursowej, o której mowa w Regulaminie Konkursu,  
− osoby upoważnione przez Administratora, w szczególności jego pracownicy,  
− osoby przeglądające media lub miejsca, w których Szkoła/Organizator Konkursu zamieszczać będzie 

informacje promujące ich działalność lub osiągnięcia i umiejętności ich uczniów oraz informacje o 
Konkursie i jego wynikach (tj. przeglądający stronę internetową Szkoły/Organizatora Konkursu, profil 
Szkoły/Organizatora Konkursu na portalach społecznościowych typu Facebook, tablice informacyjne w 
budynku Szkoły/Organizatora Konkursu, prasę lokalną – np. Gazetę Mikołowską). 

 
7) Administrator będzie przechowywał dane osobowe, o których mowa w pkt 4) przez czas niezbędny do 

przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników Konkursu – po tym czasie dane te zostaną przez 
Administratora usunięte ze względu na zrealizowanie celów, o których mowa w pkt 4), dla których zostały 
pozyskane. 

 
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych, o których mowa w 

pkt 1), sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie, a także odnośnie danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne 
do realizacji celów, o których mowa w pkt 4), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o których 
mowa w pkt 1), tj. wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku. Zakres każdego z w/w 
praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych 
osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia będzie można skorzystać zależeć 



będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych i będzie przedmiotem 
rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie z 
któregoś z w/w praw. 

 
9) W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1) przez Administratora 

(Organizatora Konkursu) narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane 
kontaktowe organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, tel.: 22-531-03-00 



 


