
   

 

   

 

Oświadczenie uczestnika/uczestników Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 2022 

“Kolędujemy Razem” w formule on - line z dnia ……………… 

 

Imię i nazwisko uczestnika/uczestników konkursu:  .............................................................................  

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego .......................................................................................  

Nazwa szkoły, której uczniem jest uczestnik konkursu:  .......................................................................  

Oświadczenie 1: 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 2022 “Kolędujemy 

Razem” w formule on – line i akceptuję jego warunki. 

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

         podpis osoby pełnoletniej lub rodzica/opiekuna prawnego 

Oświadczenie 2: 

Jednocześnie oświadczam, że zgłoszony film i załączniki nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, 

w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że posiadam zgodę osób, których 

wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w ww. konkursie oraz wykorzystanie, 

w tym rozpowszechnianie, przez Organizatora konkursu w celach informacyjnych oraz promocji osiągnięć uczestnika 

konkursu i promocji działań Organizatora.  

Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.  

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

         podpis osoby pełnoletniej lub rodzica/opiekuna prawnego 

Zgoda 1: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz podawanie do publicznej wiadomości, danych osobowych takich jak: Imię, 

nazwisko, placówka, praca konkursowa, informacje o zajętym miejscu oraz przebiegu konkursu w celu przeprowadzenia 

konkursu, informowania o jego przebiegu i promocji działań Organizatora. Jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadomy/a dobrowolności podania tych danych oraz dobrowolności wyrażenia niniejszej zgody, aczkolwiek brak zgody 

i podania danych wiąże się z brakiem możliwości udziału w konkursie.   

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

         podpis osoby pełnoletniej lub rodzica/opiekuna prawnego 

Zgoda 2: 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie nagrania w związku z przebiegiem konkursu oraz ich publikowanie w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych, na stronach internetowych Organizatora. Jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadomy/a dobrowolności wyrażenia niniejszej zgody, aczkolwiek brak zgody i podania danych wiąże się z brakiem 

możliwości udziału w konkursie, gdyż nagranie filmowe stanowi integralną część konkursu.  

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

         podpis osoby pełnoletniej lub rodzica/opiekuna prawnego 

Oświadczenie 3: 

Oświadczam, że zostałem/łam zapoznany/a z informacją o przetwarzaniu danych w związku z konkursem.  

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

Data, miejsce i podpis osoby pełnoletniej 

lub rodzica/opiekuna prawnego 

 

 



   

 

   

 

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z konkursem 

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: szkoła, reprezentowana przez Dyrektora Placówki. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest możliwy poprzez e-mail:  iodo@mielenko.edu.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych w konkursie jest obsługa konkursu, informowanie o jego przebiegu, 

promocja osiągnięć ucznia oraz promocja placówki. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą.  
(Art. 6 ust. 1. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. ) 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zakończenia działań będących celem 
przetwarzania, nie dłużej niż przez 5 lat.  

6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych; sprostowania danych; usunięcia 

przetwarzanych danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych w Warszawie.   

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych wymaganych regulaminem konkursu jest warunkiem 
koniecznym do realizacji prawa udziału w konkursie.  

8. Dane osobowe będą udostępniane podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), takim jak: obsługa strony 

internetowej, poczty elektronicznej, serwis informatyczny. 

 


