
Załącznik nr 2 

 

 

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

(imię i nazwisko dziecka) w Olimpiadzie z Języka Angielskiego Aim High na zasadach 

określonych w regulaminie konkursu. 

 

…………………………………… 

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego ) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych zgłoszeniem 

do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

 

…………………………………… 

( data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego ) 

 

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych mojego dziecka w zakresie:  imię i nazwisko 

ucznia, szkoła ucznia, klasa ucznia, uzyskane miejsce przez organizatora konkursu, tj. Szkoła 

Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie.  

 

…………………………………… 

( data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego ) 

 

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 Szkoła Podstawowa 

nr 16 im. Tony Halika, ul. Wilczy Dół 4, 02-798 Warszawa. Z Administratorem można                           

się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Wilczy Dół 4,  02-798 

Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: sp16@eduwarszawa.pl. 

2. 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. 

3. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie                          

się odbywać. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego                         

z przepisów prawa. 

5. 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) 

6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody                      

w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

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

Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia 

sprawy w SP nr 16. 

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

profilowaniu. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 

zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

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

i procedurami związanymi z celami przetwarzania. 

11. Wyrażenie zgodny na udział mojego dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu danego konkursu. 

 

 

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

    miejscowość i data                                         czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

 

 

 


