
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (załącznik nr 1) 

 

           W związku z przystąpieniem do konkursu literackiego                          

                  „Zrozumieć drugą istotę, czyli animalsi w poezji” 

 mojego dziecka………………………………………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych do celów ww. konkursu oraz umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji i celów 

promocyjnych konkursu przez ww. organizatorów oraz potwierdzam zapoznanie się z regulaminem. 

 

 

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

 (miejscowośd, data)                                    (podpis opiekuna prawnego) 

 

 

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 

Informujemy, że administratorami  danych osobowych są: Szkoła Podstawowa nr 31 im. Józefa Piłsudskiego z 

Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 2, 85-092 Bydgoszcz, e-mail: 

zs10_bydgoszcz@wp.pl,w szkole został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontakt mailowy: 

iod@um.bydgoszcz.pl oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy. Dane osobowe przetwarzane będą 

na podstawie art. 6 ust 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w 

celach realizacji konkursu, promowania uczniów zdolnych, oraz wspierania szkół dbających o rozwój uczniów.   

 

Dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści 

swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodnośd z prawem przetwarzania. Ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO 
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