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……………………………….   …………………………………….. 

……………………………….      Imię/imiona i nazwisko uczestnika konkursu 

          Imiona i nazwiska rodziców 

              (prawnych opiekunów)    …………………………………….. 

       …………………………………….. 

                      Pełna nazwa i adres szkoły 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  

XIX Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz ortografii”  

dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna 

do celów konkursowych w związku z organizacją przez Szkołę Podstawową nr 

3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku – Białej w dniu 27 maja 2022r. (piątek) 

w godz. 8.00 – 10.00 XIX Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz 

ortografii” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych.  

Zakres zgody na publikację wyników i wizerunku obejmuje: wykorzystanie da-

nych uczestnika w czasie konkursu (imię i nazwisko, nazwa szkoły) oraz publi-

kację imienia i nazwiska laureatów i zdjęć z konkursu na stronie internetowej 

organizatora. 

 

 

……………………………….   ………………………………….. 

Miejscowość i data      Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

              wyrażającego zgodę 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 

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 uchy-

lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, 

s.1), zwane w skrócie „RODO”: 

1. Administratorem danych osobowych Państwa ora Państwa dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. 

Macierzy Szkolnej w Bielsku- Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Osuchowskiego 8, zwany da-

lej jako Szkoła. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę w celu organizacji i realizacji konkursu, w związku 

z wyrażeniem przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 



2 
 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną 

danych osobowych, w następujący sposób: 

a. pod adresem poczty elektronicznej: sp3bb@op.pl, 

b. pisemnie na adres siedziby Administratora, 

c. telefonicznie: 338124437 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji i trwania konkursu. 

5. Posiadają Państwo prawo do żądania od Organizatorów dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

6. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych i brak zgody na ich 

przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 


