
ZGODA NA UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM ”ZŁOTA BIEDRONKA” 

DLA UCZNIÓW KL. I – VIII ORGANIZOWANYM PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 306 

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WARSZAWIE 

 

………………………………………………….…. 

(imię, nazwisko uczestnika konkursu) 

OŚWIADCZENIE 

Jako osoba upoważniona do reprezentowania …………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka), oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka w organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie - Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim „Złota Biedronka”. 

Rozumiem, że: 

1. zgoda na udział dziecka w konkursie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego 
danych osobowych w celu realizacji konkursu, w tym na publikację wizerunku i innych danych 
identyfikacyjnych dziecka, uwiecznionych w postaci zdjęć, filmu, głosu, utworu poetyckiego – przez 
Szkołę Podstawową nr 306, jak i w mediach; 

2. relacje z Gali finałowej, zawierające wizerunki uczestników oraz nazwiska nagrodzonych, mogą być 
opublikowane: 

• na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 306; 

• w radiu, telewizji, prasie, które będą obecne podczas uroczystości zakończenia konkursu i wręczenia 
nagród; 

•w sprawozdaniu z konkursu wysłanym do Mazowieckiego Kuratora Oświaty; 

3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dziecka w celu przeprowadzania konkursu                    
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a 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, czyli zgoda; 

4. administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów realizacji Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego „Złota Biedronka” w tym danych publikowanych w na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej nr 306, jest organizator projektu; 

5. administratorami relacji publikowanych w prasie, telewizji oraz wyemitowanej w radiu transmisji                     
z Gali finałowej konkursu są poszczególne media publikujące te relacje; 

6. niepodanie danych lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych do realizacji konkursu będzie 
skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie; 

7. zgadzając się na udział mojego dziecka w konkursie akceptuję postanowienia regulaminu. 

 

 

………………….…………………………………………………………….. 

data i podpis Rodzica lub Opiekuna Prawnego 


