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OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do konkursu plastyczno-literackiego
pt.„Księżyc”
ja, niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych

W związku z przystąpieniem do konkursu plastyczno-literackiego
pt.„Księżyc”
ja, niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych

osobowych oraz umieszczenie ich wraz z pracą konkursową na wystawie prac,

osobowych oraz umieszczenie ich wraz z pracą konkursową na wystawie prac,

na stronie internetowej SP 16 oraz innych stronach związanych z konkursem

na stronie internetowej SP 16 oraz innych stronach związanych z konkursem

wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza

wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza

uczestnik/uczestniczka konkursu

uczestnik/uczestniczka konkursu

…………………………..………………………………………….………………………….,

…………………………..………………………………………….………………………….,

Imię, nazwisko uczestnika konkursu

ucznia/uczennicy

klasy

………….

Szkoły

Imię, nazwisko uczestnika konkursu

……………………………………

ucznia/uczennicy

klasy

………….

Szkoły

……………………………………

w ………………............, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

w ………………............, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,

2) dane

2) dane

osobowe

mogą

zostać

udostępnione

w

celach

związanych

osobowe

mogą

zostać

udostępnione

w

celach

związanych

z konkursem, a w szczególności na liście nagrodzonych uczestników

z konkursem, a w szczególności na liście nagrodzonych uczestników

konkursu,

konkursu,

3) podanie danych jest dobrowolne,

3) podanie danych jest dobrowolne,

4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

…………………………………..
(miejscowość i data)

………………………………………….
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

…………………………………..
(miejscowość i data)

………………………………………….
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

