
KLAUZULA INFORMACYJNA/ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych  

im A. Mickiewicza, ul. Złota Góra 13, 37 – 550 Radymno;  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia  

XVI Edycji Mickiewiczowskiego Konkursu Recytatorskiego oraz X edycji konkursu 

plastycznego „Namaluj poezję Adama Mickiewicza”: na podstawie podpisanej zgody, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO  

3. Wizerunek oraz osiągnięcia ucznia w celu publikacji w materiałach publikowanych lub 

autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, gazetce szkolnej, na stronie 

internetowej i profilach szkoły prowadzonych na portalach społecznościowych, stronie 

internetowej organu prowadzącego szkołę lub też w innych mediach wyżej nie 

wymienionych, na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w konkursie. 

5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do organizacji i trwania konkursu,  

a następnie przez okres 2 lat w celach informacyjnych i archiwalnych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania danych osobowych; 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia 

skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna*  

……………………………………………………………………………………. 

przez Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych im A. Mickiewicza, w celu organizacji  

i realizacji konkursu.  

 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojej córki/mojego syna* 

…………………………………………………………………………………., na 

stronie internetowej Szkoły oraz na stronie Facebook Szkoły w celu promowania 

działalności kulturalnej oraz zdania relacji z konkursu. 

 

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

  Miejscowość                                                                                 (podpis uczestnika/opiekuna) 

*właściwe podkreślić 


