
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

 
Ja, niżej podpisana(y) ………………………………………………………………………………………………………………………  

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

 

          ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko dziecka) 
 

            w postaci: 
 

- nazwiska i imienia dziecka, 

- miejsca nauki, 

przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Polskich Noblistów w Gnieźnie, zwanym dalej „Szkołą” w związku  
z organizacją Powiatowego Konkursu „Finanse a Matematyka”, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 119/40) zostałam(em) 
poinformowana(y) i przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Polskich 
Noblistów w Gnieźnie znajdująca się na os. Orła Białego 18, 62-200 Gniezno, zwane dalej „Szkołą”, adres e-
mail: sekretariat@sp10.gniezno.eu. 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu. 
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę w celu promowania jej osiągnięć poprzez organizację 

przedmiotowego konkursu. 
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez czas trwania konkursu  

i w celach archiwalnych po jego zakończeniu. 
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów 

prawa. 
6. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych. 

7. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed 
jej cofnięciem. 

8. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału dziecka  
w Powiatowym Konkursie „Finanse a Matematyka”. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.                                                                                                                             
 

………………………………………………..…….                                             ……………………………………………………………………. 

             miejscowość, data                                                                           podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

 



 
 
 
 
 

……………………………. 
                         miejscowość, data 

……………………….…………………… 
imię i nazwisko uczestnika konkursu   

…………………………………………… 
imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu 

 
…………………………………………… 

nazwa szkoły 

…………………………………………… 
adres szkoły 

 

 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 

 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie wizerunku mojego/mojej 

syna/córki ……………………………………….…………………………………… na stronach internetowych 

Szkoły Podstawowej nr 10 w Gnieźnie oraz profilu internetowym zarządzanym przez szkołę jak Facebook oraz w 

innych formach publikacji jak materiały drukowane w celu działań promocyjnych i informacyjnych związanych z 

organizacją Powiatowego Konkursu „Finanse a Matematyka”. 

 

.…………………………………………….. 
                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 niepotrzebne skreślić. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
………………………………… 

pieczęć szkoły 
 
 

KARTA   ZGŁOSZENIA   UCZNIA  

do Powiatowego Konkursu „Finanse a Matematyka” 

dla uczniów szkół podstawowych / szkół ponadgimnazjalnych * 

w roku szkolnym 2019/2020 

 
 

1. Imię (imiona) ucznia ……………………………………………………………………………… 

2. Nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………….. 

3. Nazwa szkoły  ………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………….. 

4. Adres szkoły  …………………………………………………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna* w ww. konkursie organizowanym przez Szkołę 
Podstawową nr 10 im. Polskich Noblistów w Gnieźnie oraz Urząd Skarbowy w Gnieźnie na terenie 
powiatu gnieźnieńskiego w roku szkolnym 2019/2020. 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem ww.  konkursu oraz akceptuję 
postanowienia zawarte w tym Regulaminie, opublikowanym na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej nr 10 w Gnieźnie w zakładce Finanse a Matematyka. 
 
 
   ……………………………………     …………………………………………… 
      miejscowość, data                         podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

 


