
Załącznik nr 2 do Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
„Genetycznie Zakręceni”

V Wojewódzki Konkurs Biologiczny 

„Genetycznie Zakręceni” 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki 

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

w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym „Genetycznie Zakręceni” organizowanym przez IV Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu 

.........................................                                        ...............................................................                                            
data                                                                     czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka tj. opublikowanie na stronie internetowej
liceum laureatów i wyróżnionych w konkursie oraz przesłanie wyników  nauczycielowi biologii

…………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)

(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm., oraz  
Rozporządzeniem 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)        

  

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

 data                                                                     czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA/PODOPIECZNEGO

 Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka/podopiecznego 

…………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)

uczestnika Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego „Genetycznie Zakręceni” w Sosnowcu w celach 
promocyjnych.

 

TAK ..................................................                        lub                NIE .................................................... 

czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów            czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO) IV Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica informuje, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych  jest IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Stanisława  Staszica,  41-206 Sosnowiec,  Plac  Zillingera1,zwanym  dalej IV  Liceum  Ogólnokształcące  z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica;tel. 32 291 37 84, e-mail: lo4@sosnowiec.edu.pl;

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Marek
Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: wozniakmarek@op.pl).

3. Dane  osobowe  Pani  /Pana   dziecka   przetwarzane  będą  w  celu  promocji  placówki:IV  Liceum
Ogólnokształcące  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  im.  Stanisława Staszica i  będą udostępniane zgodnie  z
wyrażoną przez Panią/Pana zgodą powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne majacę dostęp do
strony internetowej szkoły zgodnie z wygrażoną przez Panią/Pana zgodą;

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;

6. Ze  względu  na  informacyjny  i  promocyjny  cel  udostępniania  danych  osobowych  Pani/Pana  dziecka  nie
określa się okresu przechowywania tych danych;

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne;
11.Administrator  Danych  Osobowych nie  podejmuje  w  sposób  zautomatyzowany  decyzji  oraz  nie  profiluje

danych osobowych;
12.Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w

którym dane osobowe zostaną zebrane.

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

(data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)


