
OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art. 6 i art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

27.04.2016r. 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, s. 1) – dalej RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych 

osobowych mojego dziecka …………………………………………………….………………………… w celach 

organizacji i przeprowadzenia Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno – Plastycznego 

Matematyka w Architekturze oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję 

do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 

Podstawowej nr 20 we Włocławku WESPÓŁ, przy ul. Gałczyńskiego 9a, 87-800 Włocławek. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, 

w jakim zostały zebrane. 

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

data                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                     
  

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższymi informacjami:  
 
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej  
nr 20 we Włocławku WESPÓŁ, przy ul. Gałczyńskiego 9a, 87-800 Włocławek; 
2. Dane osobowe mojego dziecka przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia 
wyżej wymienionego konkursu; 
3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych; 
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 
zebrane; 
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa; 
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 
7. Posiadam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka oraz z zastrzeżeniem przepisów 
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie; 
8. Mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych; 
9. Dane mojego dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu. 
 

 
 

 
 



Zgoda na udział w konkursie 
 

    Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………... 

ucznia klasy …………. Szkoły ………………………………………………………………………………………………. 

w Międzyszkolnym Konkursie Matematyczno – Plastycznego Matematyka w Architekturze. 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki 

przewidziane w regulaminie konkursu.  

 

………………………………….                                   ……...………..………………..……………………..      
                     data                                                      (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 

mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii i dokumentacji filmowej) przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej 

nr 20 we Włocławku WESPÓŁ, przy ul. Gałczyńskiego 9a, 87-800 Włocławek na potrzeby 

Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno – Plastycznego Matematyka w Architekturze. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 

innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania 

filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 

materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie (w tym na stronach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 we Włocławku,  

i Fundacji mBanku tj. www.mfundacja.pl, www.mbank.pl, www.mpotega.pl oraz na profilach 

mBanku na portalach internetowych takich jak facebook, youtube ) oraz zamieszczenie 

w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących konkursu oraz przedstawiających 

program „mPotęga” i/lub działalność społeczną Fundacji mBanku. Jeżeli publikowany 

wizerunek dziecka ma być opatrzony podpisem – ma to być imię i nazwisko dziecka, klasa 

oraz szkoła, do której uczęszcza. Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub 

publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.  

 

 

………………………………….                           ……...………..………………..……………………..      
data                                             (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

http://www.mfundacja.pl/
http://www.mbank.pl/
http://www.mpotega.pl/

