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Zgoda na udział w Wojewódzkim 
 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / mojego podopiecznego1: 

...................................................................................... 

...................................................................................... 
(imię i nazwisko uczestnika, klasa) 

 
na udział w Wojewódzkim Turnieju Trójmagicznym. 

 

Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez 

Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu zgodnie z 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. 

 
………………………………………………. 

czytelny podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego 

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim 

celu, i jakimi sposobami, jest Szkoła Podstawowa nr 82 w Gdańsku. 
 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się 

z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iodo@cdiap.eu 
 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgłoszenie do Konkursu (w którym uczestnik podaje swoje dane 

osobowe w postaci imienia, nazwiska i szkoły, do której uczęszcza). Przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobo- 

wych jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników oraz przekazania zwycięzcom nagród 
w Konkursie. 

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wyrażonej przez świadome przekazanie nam 

tych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Państwa zgody lub do zakończenia roku szkolnego 

2022/2023 w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 
 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. 
 

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo 

do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia 

tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres 

pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych. 
 

1 Niepotrzebne skreślić. 
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