
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU DOBROWOLNEJ ZGODY 

. 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

 

............................................................. …………………...w celu organizacji i wzięcia udziału  
                (imię i nazwisko dziecka/ucznia)  

 

w konkursie/zawodach sportowych..............................................................................................  
                                                                              (nazwa konkursu / zawodów sportowych)  

 

w dniu/dniach ..........................., organizowanym przez ............................................................. 

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

3.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i 

prawie ich poprawiania.  

 

 

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

                                                                     (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z konkursem/ zawodami sportowymi 

 

…………………………………………………………………………………. 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych są:  

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, ul. Ratuszowa 29, 73-210 Recz, 

 

2.Kontakt z inspektorem ochrony danych: Agnieszka Pater, ul. Ratuszowa 29, 73-210 Recz, 

tel. 95 765 40 67, adres  e- mail: sekretariat@zsrecz.pl. 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: 

- przeprowadzenia i organizacji konkursu, zawodów sportowych dla uczniów szkoły, w tym także do 

realizacji działań związanych z przyznawaniem nagród i publikowaniem informacji o wynikach 

konkursów, dane w tym zakresie przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w 

zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 

4. Informujemy, że dane mogą być udostępniane na stronie internetowej szkoły, serwisach 

Facebook, tablicy ogłoszeń, kronice szkolnej, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 

Reczu. Udostępnianie danych osobowych uczestnika odbywa się na podstawie Państwa 

oddzielnej zgody (art. 6, ust 1, pkt a RODO). Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do 
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wycofania zgody na udostępnianie danych, jednak nie wpłynie to na ich udostępnienie przez 

okres, w którym zgoda obowiązywała. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie. 

5.W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa, odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: podmioty wykonujące zadania, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na 

podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z Administratorem. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas trwania konkursu, tj. do momentu 

odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w 

szczególności ze względu na cele archiwalne. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania 

kopii tych danych,  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo 

do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia 

danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku gdy ich 

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (gdy - i w zakresie, w jakim - jest to 

dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora). 

8.W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem. 

9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych 

przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

11.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-

dzynarodowej. 

12.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

 

 

 

 

 


