
Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych 

osobowych w stosunku do uczestników Międzyszkolnego Konkursu 

Literackiego „Ja – Zwierzę” 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika Międzyszkolnego Konkursu Literackiego i 

Plastycznego „Ja – Zwierzę” jest Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika w dzielnicy 

Śródmieście z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stefanii Sempołowskiej 4, nr telefonu: 22 629 

25 15, adres email: sp48@sp48.waw.pl; 

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i promocji 

Międzyszkolnego Konkursu Literackiego i Plastycznego „Ja – Zwierzę”; 

3. Przekazane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na zlecenie administratora w celu przeprowadzenia i promocji Międzyszkolnego 

Konkursu Literackiego i Plastycznego „Ja – Zwierzę”; 

4. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, chyba że opiekun prawny/ rodzic wyrazi sprzeciw 

wobec przetwarzania danych; 

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 

6. Opiekunowi prawnemu/ rodzicowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 

7. Opiekunowi prawnemu/ rodzicowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

8. Dane osobowe uczestnika Międzyszkolnego Konkursu Literackiego i Plastycznego „Ja – 

Zwierzę” pochodzą od ich opiekuna prawnego/ rodzica; 

9. Podanie przez opiekuna prawnego/ rodzica danych osobowych uczestnika 

Międzyszkolnego Konkursu Literackiego i Plastycznego „Ja – Zwierzę” jest dobrowolne. 

 
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych 

osobowych. 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka  

………..........................................................................................................................................

(imię i nazwisko autora pracy) 

autora pracy w związku z jego udziałem w Międzyszkolnym Konkursie Literackim  

i Plastycznym „Ja – Zwierzę”, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach  

o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatorów Konkursu, umieszczonych danych osobowych, w zakresie prowadzenia  

i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności 

podania danych oraz, że zostałem/łam poinformowany/na o prawie wglądu do podanych 

danych oraz możliwości ich poprawiania.  

……………………………………………………………………  

(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)  

mailto:sp48@sp48.waw.pl


Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie  

i rozpowszechnianie przesłanej pracy. 

Wyrażam zgodę na udział 

……………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko autora pracy) 

w Międzyszkolnym Konkursie Literackim i Plastycznym „Ja – Zwierzę”. Oświadczam, że 

praca jest pracą własną dziecka, nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach i wyrażam 

zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie przesłanej pracy przez Organizatora Konkursu. 

…………………………………………………………………… 

 (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy)  

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Międzyszkolnego Konkursu Literackiego 

i Plastycznego „Ja – Zwierzę” oraz akceptuję jego warunki. 

……………………………………………………………………  

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego /rodzica autora pracy) 

 


