
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU  

PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO - TECHNICZNYCH W LUBLIŃCU 

   
 

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na publikowanie materiałów zawierających moje dane osobowe / dane 

osobowe mojego dziecka …………………………………………………. przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco 

- Technicznych w Lublińcu: 

a) wyrażam zgodę na publikowanie danych mojego dziecka (imię, nazwisko, klasa, szkoła, opiekun) w związku 
z realizacją  Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  dla uczniów 7-8 klas szkół  podstawowych i uczniów 

szkół średnich LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW pod hasłem: Skąd przychodzimy? 

Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Te dane osobowe będą publikowane w prasie, na wystawach prac, na stronie 

internetowej ZSOT w Lublińcu, stronie internetowej konkursu: http://literacki-sms.blogspot.com/, stronach 

internetowych patronów honorowych oraz w mediach internetowych w tym na Facebooku w celu 

relacjonowania przebiegu wydarzenia. 

 TAK    NIE 

b) wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas finału konkursu w postaci 

zdjęć i materiałów filmowych. Materiały te będą publikowane w prasie, na wystawach prac, na stronie 

internetowej ZSOT w Lublińcu, stronie internetowej konkursu: http://literacki-sms.blogspot.com/, stronach 

internetowych patronów honorowych oraz w mediach internetowych w tym na Facebooku w celu 
relacjonowania przebiegu wydarzenia. 

 TAK    NIE 

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje mi prawo do jej wycofania w 

dowolnym momencie.  
 

……………………, dnia ……………………20... r.    

(miejscowość) 

 

………………….…………………………….… 

(czytelny podpis uczestnika) 

…….…………….……………………………… 

(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika  niepełnoletniego ) 
 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcąco – 

Technicznych w Lublińcu, ul. Szymały 3, 42-700 Lubliniec. 

2) Inspektorem Ochrony Danych w ZSOT jest Agnieszka Klimas, tel. 530035528, e-mail:  

iod@ lubliniec.starostwo.gov.pl. 

3) Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w związku promocją wydarzeń realizowanych przez Zespół 

Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4) Odbiorcą danych osobowych uczestnika są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 
podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych pełnoletniemu uczestnikowi konkursu oraz rodzicom 

lub prawnym opiekunom uczestnika niepełnoletniego przysługuje prawo dostępu do treści danych 

uczestnika, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo 

do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów 

prawa. 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,  w szczególności ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz potrzeb informacyjnych 

i promocyjnych ZSOT.  

7) Uczestnik lub opiekun prawny uczestnika ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją braku zgody będzie brak możliwości 

publikowania wizerunku oraz danych uczestnika w materiałach informacyjnych. 

9) Dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

w tym również w formie profilowania. 


