
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA  
W KONKURSIE NA „LOGO SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU”,  

ORGANIZOWANYM PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 353 IM. "WIELKICH ODKRYWCÓW" W WARSZAWIE 
 
 
 
………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko rodzica/opiekuna) 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na udział syna / córki …………………..………………………….....………………….. w konkursie na „Logo 
Szkolnego Koła Wolontariatu”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 353 im. "Wielkich Odkrywców"  
w Warszawie. 

Mam świadomość, że wzięcie udziału w konkursie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników 
w zakresie: imię, nazwisko ucznia, klasa. 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu 

 
Szkoła Podstawowa nr 353 im. "Wielkich Odkrywców" w Warszawie, z siedzibą przy ul. Cieplarnianej 23, 05-077 
Warszawa, jako Administrator danych osobowych, informuje Panią/ Pana, iż: 

 podanie danych osobowych w niniejszym oświadczeniu jest dobrowolne, ale niezbędne w celach 
związanych z organizacją i realizacją konkursu, 

 dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu organizacji 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 (tj. osoba, której 
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 
liczbie określonych celów); 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych swojego dziecka i ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, w sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres 
administratora bądź adres e-mail: iod.wesola@edukompetencje.pl; 

 dane mogą być udostępniane przez Szkołę Podstawową nr 353 im. "Wielkich Odkrywców" w 
Warszawie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa; 

 po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu dane osobowe zostaną 
usunięte. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody; 

 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 
lub danych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

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

 (data i podpis rodzica/opiekuna) 

 

 


