
Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

…………………………………………………          ………………………………………………… 

…………………………………………………                                                                          miejscowość, data 

………………………………………………… 

imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 

adres zamieszkania 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu, ul. Szarych 

Szeregów 1, 45-284 Opole, danych osobowych mojej córki/syna  

…………………………………………………………………………………………………… 

w celach związanych z uczestnictwem w XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej, w tym                                    

na opublikowanie imienia, nazwiska oraz zdjęcia na liście laureatów na stronie internetowej: Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu, w mediach społecznościowych ww. szkoły, a także mediach 

publicznych, 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

 

……………………………………………………………………………………………… 

    czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Ja niżej podpisana/y: ……………………………………………………………………………………………… 

    imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

wyrażam nieograniczoną w czasie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 29                 

im. Armii Krajowej w Opolu wizerunku mojego dziecka/podopiecznego: 

 

       ……………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka 

 

zarejestrowanego na zdjęciach oraz materiałach filmowych podczas eliminacji konkursowych oraz uroczystości 

finałowej XVIII Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej. 

 

Zgoda obejmuje w szczególności publikację wizerunku na stronie internetowej szkoły, zarządzanym przez szkołę 

profilu społecznościowym, materiałach reklamowych (broszury, ulotki, gazetki), prasie oraz w innych mediach,                    

w celach związanych z promocją i informowaniem o działalności szkoły. 

 

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

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
 
z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych). 



 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 

29 im. Armii Krajowej w Opolu, ul. Szarych Szeregów 1, 45-284 Opole, NIP: 754-232-37-72, REGON 
530506309, nr telefonu 77 455 93 55. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą 
poczty tradycyjnej na adres ul. Szarych Szeregów 1, 45-284 Opole lub pocztą elektroniczną na adres 
psp29@psp29.opole.pl   
 

2. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony 
Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Szarych 
Szeregów 1, 45-284 Opole lub pocztą elektroniczną na adres rodo@psp29.opole.pl  

 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z promocją i informowaniem                               

o działalności szkoły.  
 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych 
osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych  
na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

 
5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać. 

 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
 

7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 
 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO), 
 prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), 
 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO), 
 prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 
 prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 
 prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) 

 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna,  

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału                       
w organizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu Wojewódzkim 
Konkursie Pieśni Patriotycznej. 

 
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
11. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami 

związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa w pkt 3.  
 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 
danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
 
 

 
…………..…………………………….           ……………………….………………………………………………. 
       miejscowość i data                czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  
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Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

…………………………………………………          ………………………………………………… 

…………………………………………………                                                               miejscowość, data 

………………………………………………… 

imię, nazwisko pełnoletniego uczestnika, 

adres zamieszkania 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu, ul. Szarych 

Szeregów 1, 45-284 Opole, danych osobowych mojej córki/syna  

…………………………………………………………………………………………………… 

w celach związanych z uczestnictwem w XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej, w tym                                          

na opublikowanie imienia, nazwiska oraz zdjęcia na liście laureatów na stronie internetowej: Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu, mediach społecznościowych  ww. szkoły, a także mediach 

publicznych, 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

 

……………………………………………………………………………………………… 

                 czytelny podpis pełnoletniego uczestnika 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

Ja niżej podpisana/y: ……………………………………………………………………………………………… 

    imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika 

 

wyrażam nieograniczoną w czasie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 29                 

im. Armii Krajowej w Opolu mojego wizerunku, zarejestrowanego na zdjęciach oraz materiałach filmowych podczas 

eliminacji konkursowych oraz uroczystości finałowej XVIII Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej. 

 

Zgoda obejmuje w szczególności publikację wizerunku na stronie internetowej szkoły, zarządzanym przez szkołę 

profilu społecznościowym, materiałach reklamowych (broszury, ulotki, gazetki), prasie oraz w innych mediach, w 

celach związanych z promocją i informowaniem o działalności szkoły. 

 

Data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika ………………………………………………………………………….        

 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
 
z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych). 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
29 im. Armii Krajowej w Opolu, ul. Szarych Szeregów 1, 45-284 Opole, NIP: 754-232-37-72, REGON 
530506309, nr telefonu 77 455 93 55. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą 



poczty tradycyjnej na adres ul. Szarych Szeregów 1, 45-284 Opole lub pocztą elektroniczną na adres 
psp29@psp29.opole.pl   
 

2. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony 
Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Szarych 
Szeregów 1, 45-284 Opole lub pocztą elektroniczną na adres rodo@psp29.opole.pl  

 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z promocją i informowaniem                               

o działalności szkoły.  
 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych 
osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych  
na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

 
5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać. 

 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
 

7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 
 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO), 
 prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), 
 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO), 
 prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 
 prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 
 prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) 

 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna,  

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału                       
w organizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu Wojewódzkim 
Konkursie Pieśni Patriotycznej. 

 
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
11. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami 

związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa w pkt 3.  
 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 
danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
 
 

 
…………..…………………………….           ……………………….………………………………………………. 
       miejscowość i data                czytelny podpis pełnoletniego uczestnika 
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