
 
 
 

Oświadczenie 
o wyrażeniu zgody przez rodzica na  przetwarzanie danych osobowych dziecka 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie 
o  ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych  mojego dziecka:  
 
.................................................................................................................................................................  
(Imię i nazwisko dziecka- uczestnika konkursu)  

przez organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu „Cześć, Europo!” w celu prawidłowego przeprowadzenia 
ww.Konkursu.  
 
Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu:  
-imię i nazwisko,  

-data urodzenia,  

-nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń  
-wizerunek dziecka, o ile znajduje się w dokumentacji zdjęciowo-filmowej Jego/Jej projektu w celu 
oceny prac 
 

1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 
wzięcia udziału w Konkursie.  

2. Administratorem danych osobowych dziecka jest Stowarzyszenie „Młodzi dla Europy” z siedzibą 
w  Poznaniu przy ulicy Przelot 18a.  

3. W sprawach związanych z danymi dziecka proszę kontaktować się z organizatorami Konkursu 
(czesceuropo@gmail.com) .  

4. Dane osobowe dziecka mogą być udostępniane na stronie internetowej lub na portalu Facebook.com 
w celu poinformowania o wynikach Konkursu.  

5. Dane osobowe dziecka mogą być udostępniane organom umocowanym do ich pozyskania na mocy 
prawa powszechnie obowiązującego.  

6. Dane będą przechowywane przez okres 1 roku, a następnie usunięte.  

7. Rodzic ma prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ma prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

8. Rodzic ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze 
przetwarzanie danych osobowych dziecka.  

9. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 
momentu wycofania zgody.  

10. Rodzic ma prawo do przenoszenia danych osobowych dziecka.  

11. Rodzic ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania danych osobowych dziecka przez 
Stowarzyszenie „Młodzi dla Europy” do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

12. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych dziecka jest warunkiem 
uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie „Cześć, Europo!”  
 
Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego: 

.............................................  
(miejscowość, data)  
 

............................................. 
(Imię i nazwisko rodzica)  
 



 
 
 
 
 

Oświadczenie 
o wyrażeniu zgody nauczyciela-opiekuna na  przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie 
o  ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych: 
 
.................................................................................................................................................................  
(Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna)  

przez organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu „Cześć, Europo!” w celu prawidłowego przeprowadzenia 
ww.Konkursu.  
 
Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu:  
-imię i nazwisko,  

-numer telefonu 
-adres e-mail  
 

1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia 
udziału w Konkursie.  

2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Młodzi dla Europy” z siedzibą w Poznaniu 
przy ulicy Przelot 18a.  

3. W sprawach związanych z danymi nauczyciela proszę kontaktować się z organizatorami Konkursu 
(czesceuropo@gmail.com) .  

4. Dane osobowe nauczyciela mogą być udostępniane:  

-Na stronie internetowej lub na portalu Facebook.com w celu poinformowania o wynikach Konkursu.  

5. Dane osobowe nauczyciela mogą być udostępniane organom umocowanym do ich pozyskania na mocy 
prawa powszechnie obowiązującego.  

6. Dane będą przechowywane przez okres 1 roku, a następnie usunięte.  

7. Nauczyciel ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

8. Nauczyciel ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na 
dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych.  

9. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 
momentu wycofania zgody.  

10. Nauczyciel ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. 

11. Nauczyciel ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych przez 
Stowarzyszenie „Młodzi dla Europy” do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

12. Podanie przez nauczyciela prawidłowych danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa 
w  Ogólnopolskim Konkursie „Cześć, Europo!”  
 
Data i podpis nauczyciela-opiekuna zespołu (zespołów): 

.............................................  
(miejscowość, data)  
 

............................................. 
(Imię i nazwisko nauczyciela)  
 



 


