
 

Załącznik nr 1         

Armia Krajowa - Bohaterowie 

 

 

IMIĘ ……………………………………………………………………………………….. 

NAZWISKO ……………………………………………………………………………….. 

WIEK  ………………………………………………………………………………………. 

E-MAIL  …………………………………………………………………………………….. 

ADRES  …………………………………………………………………………………….. 

TELEFON  ……………………………………………………………………………….… 

SZKOŁA  …………………………………………………………………………………….. 

ADRES SZKOŁY …………………………………………………………………………… 

NAUCZYCIEL ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis  

……………………………………….. 

 

 

 



Załącznik nr 2  

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

w konkursie historycznym ,, Armia Krajowa - Bohaterowie” organizowanym przez 

Szkołę Podstawową nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie.  

2.  Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię, 

nazwisko, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej)  w konkursie 

historycznym ,,Armia Krajowa - Bohaterowie”  organizowanym przez Szkołę 

Podstawową nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie”. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 w 

Warszawie-ul. Reja 1. 

2. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, adres, telefon, adres szkoły, e-mail przetwarzane 

będą  

w celu udziału w konkursie na podstawie udzielonej zgody, którą 

w każdej chwili mogą Państwo odwołać. 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 20 kwietnia 2020r.  

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

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

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

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

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym.  

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie wykluczenie z udziału w konkursie. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu . 

 

  

 

Data i podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna 

……………………………. 


