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OŚWIADCZENIE 

rodzica /opiekuna prawnego 

Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................................. 

Nazwa szkoły ............................................................................................................................................. 

Adres szkoły .............................................................................................................................................. 

Klasa .............. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ........................................................................................... 

Oświadczam, że: 

1) znam i akceptuję Regulamin Konkursu ……………………………………………………………………………………………. 

2) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w wyżej wskazanym Konkursie 
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Żołnierzy I Dywizji Kościuszkowskiej; 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwykłych mojego dziecka/podopiecznego do 
celów związanych z jego udziałem w Konkursie, w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, płeć, data 
urodzenia, klasa, nazwa i adres szkoły, treść odpowiedzi na pytania konkursowe oraz liczba zdobytych 
za nie punktów, fakt otrzymania tytułu laureata/finalisty (jeśli dotyczy); 

4) wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Organizatora informacji: Imię i nazwisko, 
liczba uzyskanych punktów w Konkursie w zakresie:  

☐ biologii                                ☐ chemii                                    ☐ historii 

5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z udziałem 
mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie, w zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe; 

6) zapoznałam(-em) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych mojego 
dziecka/podopiecznego (oraz moich) w związku z jego udziałem w Konkursie 

- zgodnie z art. 13 RODO. 

 

 

……..…............................................................... 
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Klauzula informacyjna 
 

Pamiętajmy, że jako obywatele UE mamy prawo do: 

1. Informacji i kopii danych (czy administrator przetwarza nasze dane? Możemy zwrócić się do 
niego o udzielenie informacji). 

2. Sprostowania danych (żądamy dokonania korekty bądź usunięcia). 
3. Bycia zapomnianym (jeżeli uznamy, że dane są już zbędne danemu administratorowi, cofnęliśmy 

zgodę na przetwarzanie, dane zostały zebrane niezgodnie z prawem lub dane osobowe zostały 
zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego). 

4. Ograniczenia przetwarzania (nasze dane nie są prawdziwe? Żądamy, by administrator zawiesił je 
na czas wyjaśnienie i sprostowania). 

5. Przenoszenia danych (w momencie zmiany np. dostawcy usług).Sprzeciwu (nie wyraziliśmy 
zgodę na przetwarzanie naszych danych? Sprzeciw!). 
 
 
Pozostałe informacje: 
 

6. Administrator danych osobowych: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. ŻOŁNIERZY I DYWIZJI 
KOŚCIUSZKOWSKIEJ w Warszawie, ul. Mariana Keniga 20, 02-495, e-mail: 
sp11@edu.um.warszawa.pl, telefon: (22) 667 09 27 

7. Inspektor Ochrony Danych: Inspektor ochrony danych osobowych w SP 11: Ernest Ziemiński;  
e-mail: iod.ursus@edukompetencje.pl 

8. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody 
udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz w związku z podaniem 
informacji o jego wynikach. 

9. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do zakończenia czynności związanych                
z konkursem lub do wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

10. Każda osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  
Osobowych, gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  jej dotyczących  narusza przepisy 
RODO – https://www.uodo.gov.pl/ 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to warunek konieczny wzięcia udziału 
w konkursie.  

 


