
KONKURS CHEMICZNY “MŁODY CHEMIK”

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

1. Oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę  /nie  wyrażam  zgody*  na  udział  mojego  dziecka:

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

w Konkursie Chemicznym “Młody Chemik” organizowanym przez Powiatowy Zespół Nr 2

Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza

w Oświęcimiu.

2. Oświadczam,  że  znam  postanowienia  regulaminu  konkursu,  w  tym  zasady  przetwarzania

danych osobowych i akceptuję ich treść.

3. W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych

mojego  dziecka  (imienia,  nazwiska,  wieku/oddziału  klasowego,  placówki)  w  celach

niezbędnych do przeprowadzenia w/w konkursu zgodnie z regulaminem. 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku mojego dziecka

na stronie internetowej Organizatora konkursu: https://www.pz2.edu.pl

*niepotrzebne skreślić

….......................................................… ….…........…………..................................................
data, miejscowość podpis rodzica/opiekuna prawnego

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu, reprezentowany przez Dyrektora szkoły z
siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Bema 8, e-mail: sekretariat@pz2.edu.pl, tel.: (33) 842-45-66.
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych,  Panią  Kornelią  Zaporowską  pod  adresem  e-mail:  iod@powiat.oswiecim.pl  lub  numerem  telefonu:
662426034.
Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) 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  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w
ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.
Dane są przetwarzane w celu wzięcia przez Państwa dziecko udziału w konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz
zapewnienia  prawidłowej  organizacji  konkursu,  w  tym  prowadzenia  dokumentacji  związanej  z  konkursem,  jak
również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę,
której dane dotyczą. 
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie organizacji
konkursu. 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.
Informujemy,  że  przysługują  Państwu  następujące  prawa  dotyczące  danych  osobowych:  dostępu  do  danych
osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych,
przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.


