
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
na potrzeby konkursu 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako 

„RODO”) informuję, iż:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie  
    z siedzibą przy ul. Dworcowa 3, 59-540 Świerzawa, e-mail: swierzawa.sp@wp.pl  tel.: 75 713 53 97  
 
2. Informacje kontaktowe inspektora ochrony danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
   w Świerzawie, e-mail: iod@lesny.com.pl  
 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z uczestnictwem Pani/Pana dziecka  
    w konkursie pt.: „Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek”  w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana  
    zgodę na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. 
 
4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie 
stosownych umów zawartych z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Świerzawie. 
 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe 
 
6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  

    lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania  przetwarzania  

    i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych  

    w przepisach RODO. 

7. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy,  

   a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji,   

   ustalony z odrębnymi przepisami.  

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

   Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia przez Pani/Pana dziecko   
   do udziału w konkursie. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe podjęcie    
   udziału w konkursie.  
 
10. Pana/Pani osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  lub   
    profilowaniu. 
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Świerzawa, dnia ….… stycznia 2021 

 

 

 

ZGODA 

na udostępnienie wizerunku dziecka 

 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych w postaci publikacji wizerunku tj. zdjęcia oraz nagrania 

wideo przedstawiające moje dziecko …………………….. na potrzeby uczestnictwa  

w konkursach organizowanych przez Zespół-Szkolno Przedszkolny w Świerzawie w 2021. 

 

 

 

 

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

                                                                                                  Podpis   

 

 

 

 

ZGODA 

na rozpowszechnianie wizerunku dziecka 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka ……………………..  w postaci zdjęć  

oraz nagrań wideo na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, na potrzeby uczestnictwa w konkursach organizowanych  

przez Zespół-Szkolno Przedszkolny w Świerzawie w 2021. 

 

 

 

 

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

                                                                                                  Podpis   

 


