
Załącznik nr 3
do regulaminu III Powiatowego Konkursu o Tadeuszu Kościuszce

KLAUZULA RODO

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………............

Klasa: ..........................................................................................................................................

Szkoła, do której uczęszcza dziecko:………………………………………...............................

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

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
w Siekierczynie reprezentowana przez mgr Wiesławę Tudaj – Dyrektora Szkoły. 

Został powołany inspektor danych osobowych ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu 
e-mail skarbnik.audyt@onet.pl

Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w celu:

• Udziału Pani/Pana dziecka w  III Powiatowym  Konkursie o Tadeuszu Kościuszce –  wyrażam
zgodę/nie wyrażam zgody*.

• Publikowania informacji o wynikach konkursu – wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*.

• Publikowania  wizerunku,  imienia  i  nazwiska Pani/Pana dziecka na stronie  www Szkoły,  Gminy
Limanowa  oraz  Starostwa  Powiatowego,  aby  promować  osiągnięcia,  wydarzenia  kulturalno-
artystyczne, działania dydaktyczno-wychowawcze – wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*.

Wyrażając  zgodę  na  publikację  wizerunku,  akceptują  Państwo  nieodpłatne  rozpowszechnianie
wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, przez czas prowadzenia oficjalnej
strony internetowej, a także przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty,  którym  administrator  zleca  wykonanie  czynności,  z  którymi  wiąże  się  konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) m.in. Gmina Limanowa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na  podstawie  zgody przed  jej  cofnięciem,  a  także  prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie, czasie usunięcia oraz moich prawach. 

…………………………………………………..

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

*niepotrzebne skreślić 

mailto:skarbnik.audyt@onet.pl

