
 

załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 

zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka 
w konkursie plastycznym 

dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych  

pt. „ZSCKR w Rudce – moja nowa szkoła” 

organizowanego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce 

 
DANE ZGŁASZANEGO DZIECKA I OPIEKUNA PRAWNEGO:  

 

...........................................................................................................................  
(nazwisko i imię dziecka)  

 

..........................................................................................................................  
(nazwa szkoły)  

 

........................................................................................................................... 
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna, telefon, e–mail) 
 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych  

w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U. z 2020r. poz. 1327 tj. z późn. zm.) w celach 

prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród oraz w celach 

promocyjnych lub reklamowych Organizatora. 
 

 Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatora wizerunku mojego dziecka wraz z pracą konkursową na stronie 

internetowej https://zsrudka.edu.pl  oraz na portalu społecznościowym fb.me/ZSCKRwRudce  w celu ogłoszenia wyników 

konkursu. 
 

 Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko pracy konkursowej  

wraz z wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie 

internetowej organizatora konkursu https://zsrudka.edu.pl, profilach w portalach społecznościowym (Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube) oraz w innych formach utrwaleń.  
 

 Ja, niżej podpisany oświadczam, że autorem pracy zgłoszonej do konkursu jest moje dziecko, które samodzielnie ją wykonało. 
 

Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: 

zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii  Europejskiej PL):      

1. Administratorem moich/mojego dziecka danych osobowych jest  Zespół  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

Krzysztofa Kluka w Rudce z siedzibą w Rudce przy ul. Ossolińskich 1,  tel.: 85 739 4015,  email: zsckr.rudka@o2.pl   

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka  

w Rudce możliwy jest pod adresem email – iodo@ecrklex.pl 

3. Dane osobowe moje/mojego dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w  

o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie  

– Prawo oświatowe z dn. 21 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz Ustawy  o systemie oświaty 
 z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych  w placówce.                         

4. Moje/mojego dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie 

Akt. 

5. Posiadam/ moje dziecko posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6.  Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoważna z brakiem możliwości 

udziału w konkursie. 
Wnoszę, aby w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, powyższe oświadczenie z wpisanymi przeze mnie danymi osobowymi, 

wysłane drogą elektroniczną do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce na adres e-mailowy: zsckr.rudka@o2.pl, 

stanowiło o złożeniu tego oświadczenia i było podstawą uczestnictwa w regionalnym konkursie o tematyce rolniczej „Moja rola”. 

..…………………..………………………….. 
           ( czytelny podpis  uczestnika konkursu) 
 
..……………………………………………….                                        ……………………………………….. 
    (czytelny podpis  rodzica lub prawnego opiekuna)                                                                                         (miejscowość, data) 
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