
      Warszawa dn. …….. 2020 r. 

 

ZGODA  

na udział dziecka w I edycji warszawskiego konkursu literackiego 

pt. „SWOIMI SŁOWAMI” 

 

Jako osoba upoważniona do reprezentowania …………………………………………………………………………… (imię 

i nazwisko dziecka), oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka w I edycji warszawskiego 

konkursu literackiego „SWOIMI SŁOWAMI”.  

Wyrażam/nie wyrażam (skreślić niewłaściwe) zgody na publikację wizerunku identyfikacyjnych 

dziecka uwiecznionego w postaci zdjęć, filmów i innych danych, np. podpisanych prac. 

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania 

danych osobowych związanych z organizacją konkursu. 

Mam świadomość, że: 

1) materiały udostępniane będą przez Szkołę w gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej Szkoły. 

Nagranie z gali rozdania nagród zostanie udostępnione w serwisie społecznościowym – Youtube, co 

będzie oznaczało przekazanie danych osobowych do państwa poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym; 

2) wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne; wyrażenie zgody na udział w konkursie jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu, np. 

w celu oceny prac. Niewyrażenie osobnej zgody na publikację materiałów zawierających wizerunki, nie 

wyklucza udziału dziecka w konkursie; 

3) dane osobowe uczestników i ich rodziców/opiekunów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

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 (dalej RODO), tj. wyrażonej zgody; 

4) administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów realizacji konkursu „SWOIMI 

SŁOWAMI”, w tym danych publikowanych, jest organizator konkursu – Szkoła Podstawowa 

nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej, ul. Oławska 3, 01-494 Warszawa; 

5) administratorem danych osobowych opublikowanych w serwisie internetowym Youtube jest właściciel 

tego serwisu. W sprawach dotyczących danych przetwarzanych przez serwis Youtube należy zwracać 

się bezpośrednio do jego właściciela; 

6) mam prawo do dostępu do treści danych, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody i ich usunięcia, 

a w sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogę kontaktować się z Inspektorem ochrony 

danych Szkoły, adres e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl; 

7) dane przetwarzane do celów związanych z realizacją konkursu będą przetwarzane przez Szkołę do 

momentu ustania celu przetwarzania lub wcześniejszego wycofania zgody; 

8) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,  

że przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy RODO. 

 

   ..…………….……………………………… 
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


