
WALENTYNKOWY KONKURS WOKALNO – RECYTATORSKI 

,, ALL YOU NEED IS LOVE...” 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku danych osobowych mojego dziecka/ 
podopiecznego zawartych w zgłoszeniu do udziału w konkursie (wpisać imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

………….…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
w celu i zakresie określonym w Regulaminie konkursu. Ponadto wyrażam zgodę na rozpowszechnienie przez 

organizatora wyżej wymienionego konkursu NAGRAŃ, na których znajduje się wizerunek mojego dziecka/ 

podopiecznego  do celów promocyjnych, z wyłączeniem komercyjnych.  

Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

przyjąłem/ przyjęłam do wiadomości następujące informacje: 

1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku 

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie: WALENTYNKOWYM KONKURSIE WOKALNO – 

RECYTATORSKIM ,, ALL YOU NEED IS LOVE...” 

a także promowania tego konkursu, relacji z jego przebiegu i promowania celów określonych w Regulaminie konkursu. 

3) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz do końca sierpnia roku szkolnego,  

w którym odbył się konkurs . 

4) Posiadam 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 którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

5) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku, gdy przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r.  

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w konkursie. Konsekwencją nie podania danych 

osobowych lub braku zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało uniemożliwieniem otrzymania dyplomu i nagród 

w konkursie.  

 

Miejscowość i data                                                      

 

Podpis uczestnika /  przedstawiciela ustawowego uczestnika. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu, akceptuję go, zobowiązuję się do przestrzegania.  

 

 

Podpis uczestnika/ przedstawiciela ustawowego uczestnika 


