
Miejscowość, data …………………………………….. …………………………… 

 

 

 Oświadczenie rodzica/opiekuna  

 

Ja, niżej podpisany, ……………………………………………….. wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

……………………………………………………………………… przez Szkołę Podstawową 

w Rudzie- Hucie im. por. Zb. Twardego ps. „ Trzask”  w Powiatowym Konkursie Literackim 

„Piszę bajkę, baśń, legendę” dla szkół podstawowych powiatu chełmskiego poprzez 

publikację wyników konkursu oraz zdjęć zrobionych podczas uroczystości podsumowania 

konkursu na stronie internetowej  Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie , Urzędu Gminy w 

Rudzie- Hucie  oraz facebook-u  organizatorów konkursu . 

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś 

administrator danych przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których 

mowa w art. 13 i 14 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody. 

 

 

………………………………… 

 

(podpis opiekuna) 

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  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, RODO) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani dziecka  jest Szkoła Podstawowa w 

Rudzie- Hucie im. Por. Zb. Twardego ps. „ Trzask”, ul. St. Wójtowicza 9, 22-110 Ruda-

Huta, reprezentowany przez Pana Dyrektora, zwany dalej Administratorem.  

2. Dane osobowe /imię, nazwisko uczestnika, będą przetwarzane celem organizacji i 

podsumowania Powiatowego Konkursu Literackiego „Piszę bajkę, baśń, legendę”  dla 

szkół podstawowych powiatu chełmskiego. 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez rok szkolny 

2021/2022. 

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie 

stosownych przepisów prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 

6. Dane Pana/ Pani dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich /organizacji. 



7. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa przez Pana/Pani dziecko w  Powiatowym 

Konkursie Literackim „Piszę bajkę, baśń, legendę”  dla szkół podstawowych powiatu 

chełmskiego. 

Zapoznałem się z treścią,           ………… ……………………………………………….. 

           (data i podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 


