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Załącznik 2 
 
 Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w X Wojewódzkim konkursie gry na 
flecie „Grajmy Panu – fletowe kolędowanie” i przetwarzanie danych osobowych  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
 
…...…………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………... 

imię i nazwisko dziecka, szkoła, klasa 
 
przez Organizatora – III Społeczną Szkołę Podstawową STO  w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 
w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO).  
 
 
Gdańsk, dn. ………………………  …………………………………………………. 
 Podpis rodzica/prawnego opiekuna  
 
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest III Społeczna Szkoła Podstawowa STO, ul. 
Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk, tel. 58 3417025, e-mail: sto3gdansk@sto3.gda.pl,  www.sto3.gda.pl  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: sto3gdansk@sto3.gda.pl 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w X Wojewódzkim Konkursie  gry na flecie „Grajmy Panu – 
fletowe kolędowanie” , w którym uczestnik podaje swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz szkoły 
i klasy do której uczęszcza.  
4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 powyżej, nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  
6. Uczestnik ma prawo:  

a. wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, 
przenoszenia;  
b. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie 
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

7. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie przewiduje się przekazywania 
danych do państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) czy instytucji 
międzynarodowych.  
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku po zakończeniu konkursu.  
9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe 
zostały zebrane.  
10. W celu realizacji swoich praw należy wysłać e-mail na adres: sto3gdansk@sto3.gda.pl  

 
Zgłoszenie się do Konkursu, oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników, 
zamieszczenia ich, a także zdjęć i nagrań na stronie internetowej Organizatora 
www.sto3.gda.pl oraz www.facebook.com/sto3gda.pl oraz przekazania zwycięzcom 
i uczestnikom nagród.   
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