
 

 

ZGODA NA UDZIAŁ ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

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

 

w  GMINNYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM "MISTRZ RACHUNKÓW" 

organizowanym przez SP im. KOU w Rudzienku. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych dziecka 

zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz zdjęć z przebiegu konkursu dziecka 

na stronach internetowych organizatorów konkursu. 

 

 

 

 

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

(data i miejscowość)              (podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 

Na podstawie art. 13 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, 

informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku, 

ul. Szkolna 11, 05-340 Kołbiel; tel. 25 757-31-15 sprudzienko@kolbiel.pl. Celem przetwarzania jest rozwijanie 

uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym 

działaniu, tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie 

nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 roku w 

sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dane osobowe uczestnika 

konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 

Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą 

przetwarzane zgodnie z ramowym regulaminem konkursu. Decyzje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator 

nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do 

konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 


