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OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem Międzyszkolnego Konkursu 

Plastycznego  

pt. ,,Naplotkowała sosna, że w Ropczycach już wiosna” organizowanego przez Szkołę 

Podstawową  

nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach oraz akceptuję jego warunki. 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie  ………………………………………..*  

                     /Imię i nazwisko autora pracy/ 

 

.................................................................................................. 

(data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

Zgoda na publikację i przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska 

………………………………………………... oraz wieku w związku z udziałem w 

Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. ,,Naplotkowała sosna, że w Ropczycach 

już wiosna” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika 

w Ropczycach wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach. 

............................................................................................................ 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) / autora pracy) 

 

 

Klauzula informacyjna 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y 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, że: 
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1.Administratorem  danych osobowych jest Szkoła Podstawową nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Ropczycach, ul. Wyspiańskiego 8, 39-100 Ropczyce, którego 
przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 1 w Ropczycach.  

2.Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji założeń 
wynikających z Regulaminu konkursu. 

3. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować 
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem e-mail: 
adwokatmaria.swiniuch@op.pl bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres 
Administratora. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie 
związanym z uczestnictwem w konkursie- art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby odpowiadające za przeprowadzenie 
konkursu, a w przypadku  publikacji prac biorących udział w konkursie, wraz 
z imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą placówki, odbiorcami będzie 
nieograniczony krąg odbiorców. 

6.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
Konkursu oraz przez okres, w jakim Organizator zobowiązany będzie przepisami 
prawa do przechowywania materiałów z Konkursu, to jest przez okres 5 lat od 
jego zakończenia, zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia w sprawie klasyfikowania 
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych 
i przepisów wewnętrznych administratora.  

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania.   

8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej, 

9. Przysługuje prawo do:  
• wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

dziecka,  
• żądania dostępu do tych danych,  
• sprostowania danych, 
• usunięcia danych, 
• ograniczenia przetwarzania, 
• przenoszenia danych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy 
przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 
kwietnia 2016 r. – RODO. 

 

 

 

 


