
Załącznik nr 1 

 

do Regulaminu VIII Szkolnego Konkursu  

„Legenda o Hetmanie Stefanie Czarnieckim w Krakowie” (dalej: Konkurs) 

 
 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących  

udział w Konkursie 

 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

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

(imię i nazwisko) 

 

ucznia  .............................................................................................................................................. 

(nazwa szkoły)  

 

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie. 

 

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

                                                                                podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.  

 

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

                                                                                podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

3.  Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 

nr 47 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Krakowie imienia i nazwiska oraz nazwy 

szkoły mojego dziecka na liście laureatów Konkursu oraz fotografowanie i umieszczenie jego 

zdjęć na stronie internetowej i ewentualnych materiałach prasowych. 

 

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

                                                                                 podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 



 

INFORMACJA PUBLICZNA 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-

Przedszkolny Nr 1 w Krakowie. 

Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi Ustawa o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 6 września 2001 r.  oraz  art. 6 ust. 1lit. c  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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych),  tzn. dane będą przetwarzane na podstawie  przepisów prawa. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku i przechowywane  

w zależności od kategorii danych maksymalnie przez okres 5 lat. 

Posiadają Państwo prawo do: 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia 

przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 001-93 Warszawa. 

 


