
 

                                                        

 

 

 

 

VII edycja Warszawskiego konkursu  „Orientacja na Matematykę” 
organizowanego przez XXXV Liceum Ogolnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie  

z okazji 100-lecia istnienia Szkoły. 

Konkurs powiatowy adresowany do uczniów klas ósmych warszawskich szkół podstawowych,  

w szczególności pragnących w przyszłości podjąć naukę w liceum w klasach dwujęzycznych. 

 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

…………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko uczestnika 

 

przez XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława 

Prusa w Warszawie w celu organizacji  nazwa Warszawskiego konkursu „Orientacja na 

Matematykę” . 

 

 

……………………….………………….……………………………….. 
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna 

 

 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.  

 

Wyrażam/ nie wyrażam*  zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

w celu publikacji wyników konkursu Warszawskiego konkursu „Orientacja  

na Matematykę” na stronie internetowej XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie . 

 

……………………….………………….……………………………….. 
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna 

 
 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – publikacja wizerunku uczestnika konkursu.  

 
Wyrażam /nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu  

w publikacji wizerunku na stronie internetowej XXXV Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie  

 

……………………….………………….……………………………….. 
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna  

 

 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW 

WARSZAWSKIEGO KONKURSU „ORIENTACJA NA MATEMATYKĘ” 

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych uczestnika  jest XXXV Liceum Ogólnokształcące  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora Placówki.  

2. Dane osobowe uczestnika w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Warszawskiego  

konkursu  „Orientacja na Matematykę”, opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzyma-

nia nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji 

jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 

obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest praw-

nie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO).  

3. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.  

4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.  

5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez 

podany kontakt do Administratora (sekretariat@prus.edu.pl) .  

6. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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