
Załącznik 1: 

 

Zgody dotyczące danych osobowych oraz klauzula informacyjna RODO 

 

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

(Imię i nazwisko rodzica) 

Działając w imieniu i na 

rzecz………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

(imię i nazwisko ucznia) 

 
1. Zgoda na przetwarzanie danych  

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – 
Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5 
Juchnowiec Górny 16-061 Juchnowiec (dalej jako „Szkoła”), danych osobowych dziecka  - imienia  
i nazwiska dziecka, klasy, danych szkoły, do której uczęszcza dziecko, pracy konkursowej dziecka oraz 
moich danych osobowych (podanych w tym formularzu)w celu: 

a) udziału dzieckaw  powiatowym konkursie  twórczości ludowej dzieci i młodzieży 
„BARWY FOLKLORU” 
 

TAK 

 

NIE 

 

b) informowania o  udziale dziecka w konkursie i jego wynikach w  Internecie 

(strona www szkoły, portal społecznościowy szkoły), prasie, materiałach 

informacyjnych / promocyjnych / kronikach oraz na terenie placówki 

Administratora (w tym na tablicach informacyjnych). 

TAK 

 

NIE 

 

 

2. Zgoda na publikację wizerunku dziecka 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz  81 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, wyrażam zgodę rozpowszechnianie (publikację) 

wizerunku dziecka przez Szkołę w celu: promocji Szkoły, informowania o konkursie, 

udziale dziecka w konkursie i wynikach.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć  zawierających wizerunek 

dziecka w mediach: Internecie (strona www , portal społecznościowy ), prasie, 

materiałach informacyjnych / promocyjnych / kronikach oraz na terenie placówki 

Administratorów (w tym na tablicach informacyjnych). 

TAK 

 

NIE 

 

UWAGA - Udzielenie zgody oznaczonej nr 1 lit. a) jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie 

przez dziecko, pozostałe zgody nie są konieczne do udziału.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie 

wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem". 

 

 

…………………………………………………………………………. 

data i podpis rodzica/innego opiekuna prawnego 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
 

Stosując się do 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, dalej 
również jako „RODO”, informujemy, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki  
w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5 Juchnowiec Górny 16-061 Juchnowiec dalej jako „Szkoła” 
lub „Administrator”.  

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail: 
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 

3.  Dane będą przetwarzane w celu udziału dziecka w  Powiatowym Konkursie  Twórczości 
Ludowej Dzieci i Młodzieży „BARWY FOLKLORU” na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia zakończenia lub do momentu odwołania zgody.   
5. Odbiorcy danych: dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wykonującym usługi 

na rzecz Szkoły, w zakresie usług opiekuńczych, wychowawczych, oświatowych.  
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Ma Pan/i prawo do: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych 

osobowych; 
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 17 RODO,  
d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 
e) prawo do przenoszenia danych osobowych– przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 20 RODO, 
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek 

i na warunkach określonych w art. 21 RODO, 
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych),  
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych 

osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani 
prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać 
dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda). 

7. Podanie przez Pana/Panią danych dziecka jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału 
w konkursie przez dziecko. Niepodanie danych uniemożliwi udział w konkursie.  

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane.  
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