
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BIAŁEJ PODLASKIEJ 
załącznik nr 2 

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………….   

w IV Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. „ Dziwny jest ten świat” i akceptuję jego regulamin. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, podanych w Karcie zgłoszenia przez  

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej w celach organizacyjnych i promocyjnych 

konkursu oraz wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez IV Liceum Ogólnokształcące 

im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej wizerunku mojego dziecka, utrwalonego na potrzeby promocyjne konkursu. 

Zgoda uprawnia do wykorzystania i rozpowszechniana wizerunku dowolną techniką, na wszelkich polach eksploatacji 

(w szczególności: druk, Internet, przekaz prasowy), bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych – wyłącznie w celach 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących niniejszego wydarzenia.    

 

 

 

……………………………………………………….. 
                                                                                                                                (data i podpis rodzica /opiekuna prawnego)                               

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8,  

21-500 Biała Podlaska, tel. 833416781 

Twoje prawa 

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Pamiętaj, 

że nie zawsze będzie możliwa realizacja każdego z tych praw.   

Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, masz prawo wnieść 

skargę  

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 

Dane osobowe będziemy przechowywać do czasu wycofania Twojej zgody lub przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 

14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się za pomocą poczty elektroniczne: info@dn.net.pl  

Inne informacje 

Dane osobowe możemy przekazywać wyłącznie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa i podmiotom 

wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie. Danych nie przekazujemy do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowych. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  

 

 

 

……………………………………………………….. 

                                                                                                                           (data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 


