
OŚWIADCZENIE 
o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych (uczeń- uczestnik) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie Publicznej Szkole Podstawowej nr 1,  z siedzibą przy 
ul. Zblewskiej 18, 83-200 Starogard Gdański (dalej: PSP1) danych osobowych mojego dziecka (imię i 
nazwisko)……………………………………….....................................................................................................                                                                                                                                                       
przetwarzanych przez ….................................................................................................................... (nazwa 
szkoły do którego uczęszcza dziecko), w zakresie potrzebnym do zgłoszenia go do  udziału  w konkursie,  
pn. Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Niemieckiej tj. imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły. Przyjmuję do 
wiadomości, że PSP1 stanie się odrębnym administratorem w zakresie udostępnionych danych. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na:   
□** na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez PSP1 do celów związanych z organizacją 
i realizacją konkursu w postaci imienia i nazwiska w połączeniu z nazwą szkoły, którą reprezentuje; 
□** na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, w tym także 
wizerunku wraz z danymi go identyfikującymi, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach 
(w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez PSP1 na potrzeby  konkursu. Niniejsza zgoda 
jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 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 udziałem mojego dziecka mogą być cięte, 
montowane, modyfikowane,  dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz 
w celach promocyjnych PSP1. 
□** na upublicznianie przez PSP1 osiągniętych  przez moje dziecko wyników w konkursie w połączeniu 
z jego imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły, do której uczęszcza  
  
Wyżej wyrażone zgody na upublicznienie danych osobowych mojego dziecka obejmują wszelkie formy 
publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach PSP1, instytucji, która 
objęła swoim patronatem konkurs tj.,  Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty oraz portalach 
społecznościowych Facebook) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych, a 
także artykułach prasowych dotyczących działalności organizatora konkursu. Moje dane osobowe nie 
mogą być użyte w formie lub publikacji  obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych.  
 
Jestem świadoma/świadomy, że  wyrażona zgoda, dotycząca mojego dziecka, może być przeze mnie 
wycofane w każdym czasie. Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nastąpić może w każdym czasie i w dowolnej formie.  

 ** - należ zaznaczyć „x”          
       …………..…...........................................................  
              data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  
informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników  konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 
Zblewska 18 , 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 56 296 09 , e-mail: szkola.psp1@wp.pl 

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-
mail: iod.jednostki@um.starogard.pl 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji  konkursu na 
podstawie wyrażonej zgody  (art. 6 ust. 1 a RODO). Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym 
celu,  może zostać odwołana w każdym czasie. Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego Administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 
5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym dane zostały 

zebrane  lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
6. Dane osobowe zamieszczone na karcie zgłoszenia do konkursu mogą być ujawnione podmiotom, z którymi administrator 

ma podpisane umowy powierzenia danych osobowych, a także podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. Dane w postaci  imię i nazwisko, nazwa szkoły oraz wizerunek mogą zostać udostępnione Pomorskiemu 
Kuratorowi Oświaty w Gdańsku w celu złożenia sprawozdania z realizacji konkursu. 

7. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą poddawane profilowaniu. 

8. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych,   
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-195 Warszawa) 

 


