
Zgoda na udział w  Konkursie Języka angielskiego  dla klas 6  

ENGLISH  -  A LIFE SKILL 

Proszę wstawić znak „X” 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka     ………………………………………………………    

(imię i nazwisko dziecka) w konkursie’ English -  a life skill ‘organizowanym przez Szkołę 

Podstawową nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr13 w Poznaniu.  

 Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje regulamin Konkursu. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu wzięcia udziału w 

konkursie „English -  a life skill” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jestem świadomy, ze zgoda jest 

dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością 

przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub nagrodzenia go przez organizatora.  

 W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na umieszczenie danych 

osobowych dziecka w zakresie: imię i nazwisko, klasa oraz szkoła na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 22 w Poznaniu oraz na stronie szkoły na Facebooku.  

 

Klauzula informacyjna  

1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w 

Poznaniu.  

2. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Konkursie Języka Angielskiego „ English -  a life 

skill”  zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. 

 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym 

momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko udziału w 

konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter 

dobrowolny.  

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

 

Data Podpis rodzica / prawnego opiekuna 


