
OŚWIADCZENIE 
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE ……………………………………….. 

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

Ja, rodzic/opiekun prawny dziecka ………………………………………………………………………………………………………………..,   
                                                                 imię i nazwisko uczestnika konkursu 

ur. …………………………………………………………… w ……………………………………… 

wychowanka Szkoły …………………………………… w ………………...……. , 
niżej podpisany oświadczam, że:  
zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu ………………………………………………., organizowanego przez 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łodzi i akceptuję jego postanowienia. 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w przedmiotowym konkursie oraz związane z tym przetwarzanie 
jego danych osobowych w dokumentacji konkursowej. 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych 
konkursu. 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy Nr 1 z siedzibą w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21, 93-138 Łódź, tel.: 42 684-51-48, e-
mail: kontakt@sosw1.elodz.edu.pl.  

2. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych, który 
dostępny jest pod adresem e-mail:  sosw1@inspektor-rodo.com.pl. 

3. Będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe na podstawie uzyskanej zgody, 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, zwanego dalej 
RODO, w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia 
konkursu …………………………………………………….., a ponadto, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, 
w celu promocji konkursu związanej z publikacją zdjęć, imienia i nazwiska dziecka na stronie 
internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1. 

4. Zgoda na udział w konkursie i związane z tym przetwarzanie danych osobowych dziecka ma 
charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wyklucza jednak możliwość udziału Pani/Pana dziecka w 
konkursie.  Niewyrażenie zgody na publikację wizerunku nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. 

5. Dane osobowe dzieci związane z organizacją konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat. Dane 
osobowe związane z celami promocyjnymi będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na 
publikację wizerunku dziecka.  

6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie  danych 
osobowych dziecka we wskazanych celach, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) dostępu do danych dziecka oraz otrzymania ich kopii; 
b) sprostowania (poprawiania) danych dziecka; 
c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych; 
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem 
ochrony danych, korzystając z podanych wyżej danych kontaktowych. 

 

 

…………………………………………………………………….. 
  czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


