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Załącznik nr 2. Oświadczenia1 rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia2  

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko) 

oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zm. Dz. 
Urz. UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2): 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich/mojego syna/mojej córki3 danych 
osobowych na potrzeby udziału w XIV  Pomorskim Konkursie Poezji Uczniowskiej „Niektórzy lubią 
poezję” przez Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. H. Sienkiewicza w Tczewie. 

 

Dane osobowe uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko ucznia ............................................................................................ 

Szkoła, klasa ........................................................................................................... 

.………………………………………………………..………….…... 
(Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę) 
 
 

Oświadczenie zapoznania się regulaminem konkursu i z klauzulą informacyjną 

Oświadczam, że: 

Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem XIV Pomorskiego Konkursu Poezji Uczniowskiej  
„Niektórzy lubią poezję” oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia. 
 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do konkursu jest Zespół Szkół 
Budowlanych i Odzieżowych im. H. Sienkiewicza  ul. Bałdowska 19, 83-110 Tczew, zwany dalej 
Administratorem, który w imieniu Organizatora konkursu prowadzi operacje na danych osobowych. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych 
im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie Pana Edwarda Dybowskiego, z którym można się skontaktować 
w sprawach ochrony danych osobowych oraz realizacji praw pod następującym adresem poczty 
elektronicznej: biuro@zsubhp.pl lub pisemnie na adres na adres wskazany w pkt. 1. 

3. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych można zwrócić się 
do Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Gdyni na adres e-mail: 

                                                           
1  W imieniu niepełnoletniego ucznia oświadczenie składa i podpisuje rodzic/opiekun prawny. 
2 Niepotrzebne skreślić. 
3 Niepotrzebne skreślić. 
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tnbspgdynia@wp.pl (w tytule e-maila: „dane osobowe do Pomorskiego Konkursu Poezji 
Uczniowskiej). 

4. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podstawie ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. w związku z wypełnieniem 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a zatem na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO. 

5. W celu publikacji informacji o laureatach konkursu dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, 
nazwy szkoły i wizerunku utrwalonego podczas realizacji konkursu będziemy przetwarzać na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. zgody). 

6. Zgoda na publikację danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, nazwy szkoły i wizerunku 
utrwalonego podczas realizacji konkursu może zostać wycofana w każdej chwili, po przesłaniu 
oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: tnbspgdynia@wp.pl. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości 
opublikowania tych danych. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

1) Organizator konkursu: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Odział w Gdyni 
i Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. H. Sienkiewicza w Tczewie. 

2) Inne podmioty, którym Organizator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych 
(np. wydawnictwu). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z jego 
poleceniami. 

8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu 
archiwizacji. 

9. Podanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest wymogiem ustawowym, przy czym 
konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwość przystąpienia do konkursu. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y4 na: 

podanie do publicznej wiadomości moich/mojego syna/mojej córki danych w zakresie imienia, 
nazwiska, nazwy szkoły, klasy i wizerunku utrwalonego podczas realizacji konkursu, w tym jego 
rozpowszechnianie w celu promocji konkursu: 

 na stronie internetowej Organizatora – 

  tnbsp.oeiizk.waw.pl oraz zsbio.pl,  

 na portalach społecznościowych Organizatora: Facebook – profil TNBSP, profil TNBSP Oddział 
w Gdyni, profil ZSBiO, Instagram – profil Biblioteka ZSBiO, 

 oraz podczas regionalnej gali konkursu. 

.………………………………………………………..………….…... 
(Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę) 

                                                           
4 Niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenie zgody autora na publikację wiersza 

Oświadczam, że wymieniony wiersz jest mojego autorstwa. Wszelkie prawa własności intelektualnej 
dotyczące wiersza należą do mnie oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do mojego artykułu 
na rzecz Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich na następujących polach eksploatacji: 

a) rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie, jakąkolwiek techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową w nieograniczonej liczbie egzemplarzy i bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych; 

b) publiczne lub niepubliczne wystawienie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

c) odpłatne lub nieodpłatne: wprowadzanie do obrotu, użyczenie oraz zbycie, przekazanie, najem, 
dzierżawa, udzielanie licencji oraz przeniesienie praw do utworu – w całości lub jakiejkolwiek części, 

d) przechowywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, serwera, wszelkiego rodzaju 
nośników optycznych, twardych dysków, sieci wewnętrznych, 

e) dokonywanie opracowań utworu bez zgody i wiedzy Autora, 

f) dokonywanie czynności, o których mowa w pkt a)-d) w stosunku do utworu, o którym mowa 
w  pkt. e). 

Redakcja publikacji w porozumieniu z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 
zdecyduje o terminie oraz sposobie publikowania i udostępniania wiersza osobom trzecim w celu 
jego rozpowszechniania. 

 
 
.………………………………………………………..………….…... 
(Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 


