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Oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji dotyczącej  
przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 
 Akceptuję treść regulaminu konkursu bez zastrzeżeń. 

 

……………………………………            ………………………………………… 
(Podpis nauczyciela)              (Opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na 
potrzeby Konkursu zgodnie rozporządzeniem 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1  

z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).. 

 

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

 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji dotyczącej  
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……………………………………            ………………………………………… 
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w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
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 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji dotyczącej  
przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 
 Akceptuję treść regulaminu konkursu bez zastrzeżeń. 

 

……………………………………            ………………………………………… 
(Podpis nauczyciela)              (Opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora  
na potrzeby Konkursu zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
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fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
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str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).. 
 

……………………………            ………………………………….. 
(Podpis nauczyciela)              (Opiekuna prawnego)  (Podpis nauczyciela)              (Opiekuna prawnego)  (Podpis nauczyciela)              (Opiekuna prawnego) 

 



Klauzula informacyjna  

(przetwarzanie danych osobowych dziecka i publikacja wizerunku) 
Zgodnie z art. 13 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 Pani/Pana dziecka jest Białostockie Towarzystwo Oświatowe  

w Białymstoku przy ul. Kalinowej 5, 15-809 Białystok, tel: (85) 654-36-42, fax: (85) 654-36-42, e-mail: 

sspnr3bto@wp.pl,  strona: www.SpolecznaSzkola3.bialystok.pl 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować z Dyrektorem Społecznej Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Białymstoku, ul. Kalinowa 5 

3. Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu: 

a) przygotowania i przeprowadzenia Konkursu „Pisanki, kraszanki, wyrywanki”- na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

b) budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach – na podst. 

art.6 ust. 1 lit. a w zw. z art. art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Dane osobowe dziecka przechowywane będą: 

a) do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody,  

b) do zakończenia i rozliczenia danej edycji Konkursu „Pisanki, kraszanki, wyrywanki”, 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dziecka, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia 

danych. 

6. Dane osobowe dziecka nie będą profilowane ani w automatyczny sposób przetwarzane.  

7. Dane osobowe dziecka nie będą bez Pana/Pani zgody przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych mających siedzibę poza obszarem EOG lub Unii Europejskiej. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W zakresie pkt 3a i 3b podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

może skutkować niemożliwością realizacji niektórych celów mających związek z działalnością Administratora.  
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