
Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

rodzica /prawnego opiekuna 

 

Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................ 

 

Nazwa szkoły ............................................................................................................................ 

 

Adres szkoły .............................................................................................................................. 

 

Klasa .............. 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ........................................................................... 

Oświadczam, że: 

Znam Regulamin WARSZWSKIEGO KONKURSU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 360 

w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42W, 02-495 Warszawa. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie zorganizowanym 

przez Szkołę Podstawową nr 360 w Warszawie.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka/podopiecznego do 

celów związanych z jego udziałem w w/w Konkursie, w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, 

płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, klasa, nazwa i adres szkoły, treść odpowiedzi na 

pytania konkursowe oraz liczba zdobytych za nie punktów, fakt otrzymania tytułu 

laureata/finalisty (jeśli dotyczy); 

Wyrażam zgodę na publikowanie (także w internecie) w celu promocji Konkursu przez 

Szkołę Podstawową nr 360 w Warszawie  wizerunku mojego dziecka/podopiecznego 

zarejestrowanego w trakcie wykonywania czynności związanych z tym Konkursem, w tym, 

w czasie uroczystości wręczenia zaświadczeń finalistom/laureatom. 

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie  internetowej Szkoły Podstawowej nr 360 

w Warszawie informacji  o wynikach osiągniętych przez moje/mojego 

dziecko/podopiecznego w Konkursie, w zakresie: Imię i nazwisko,  liczba uzyskanych 

punktów 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z udziałem 

mojego dziecka/podopiecznego w w/w Konkursie, w zakresie: imię i nazwisko, dane 

kontaktowe;  

Zapoznałam (-em) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego (oraz moich) w związku z jego udziałem w Konkursie  

- zgodnie z art. 13 RODO. 

 

 

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

          Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

  



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator danych osobowych: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 360 w Warszawie,        

ul. Dzieci Warszawy 42A, 02-495, : sekretariat.sp360@eduwarszawa.pl Tel (22) 627-28-23. 

Inspektor Ochrony Danych: Inspektor ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 

360 w Warszawie: Ernest Ziemiński; e-mail: iod.ursus@edukompetencje.pl  

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody 

udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz w związku z publikacją 

jego wyników. 

Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do zakończenia czynności związanych 

z konkursem lub do wycofania zgody na ich przetwarzanie.  

Każda osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy 

RODO – https://www.uodo.gov.pl/  

Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału dziecka w Konkursie; 

 

 

Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:  

prawo dostępu do danych osobowych - swoich oraz swoich dzieci/podopiecznych,  

do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;  

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie  

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

przed jej cofnięciem. 

 

mailto:sekretariat.sp360@eduwarszawa.pl

