
1Załącznik nr 1 do regulaminu 
 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

Wyrażam zgodę na udział mojego 
 
 

dziecka ……………………………………………………………………….. 
                                                                                                                           (imię i nazwisko) 
w konkursie kulinarnym ,,Rodzinnie i zdrowo gotujemy to i owo” organizowanym w roku szkolnym 2021/2022 przez Przedszkole 

Miejskie nr 29 „ Kasztanowa Kraina” w Gorzowie Wielkopolskim. 
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających 

z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000). 
• Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej              

w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 
 
 

……………….......                         …..............…….................................... 
                                                  Miejscowość i data                                                            Podpis rodziców (opiekunów prawnych) 

Działając w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 

1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż: 
•  Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 29, ul. Wróblewskiego 48, 66-400 Gorzów Wlkp., adres e-

mail: p29@edu.gorzow.pl  reprezentowane przez Dyrektora Placówki. 
•  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt można uzyskać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem: p29@edu.gorzow.pl 
•  Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpowszechniania wizerunku dziecka w sposób oraz w celach szczegółowo 

określonych i wybranych przez Panią/ Pana w treści oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka. 
•  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Pani/ Pana zgody, tj. w oparciu o podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO w związku z art. 8 RODO. 
•  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jej nieudzielenie uniemożliwi Administratorowi wykorzystywanie wizerunku dziecka 

w jakikolwiek sposób. 
•  Przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka w każdym czasie, przy czym wycofanie 

zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 
•  Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne, którym Administrator przekazuje dane w związku ze swoją 

działalnością, w tym np. podmiot administrujący stroną internetową przedszkola, podmiot dostarczający miejsce na serwerze, na  

którym umieszczona jest strona internetowa przedszkola, podmiot świadczący usługi informatyczne, podmioty dostarczające lub 

serwisujące oprogramowanie komputerowe wykorzystywane                                 u Administratora. 
•  Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich poza obszar EOG, jak również do organizacji 

międzynarodowych. 
•  Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania. 
•  Przysługuje Pani/Panu prawo: 
• żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania, 
• ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych, 
• przeniesienia danych osobowych, 
• zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie dopuszczenia się przez Administratora naruszenia 

obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych. 
•  Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 …………………………………………… 
                                                                                                                         Data i czytelny podpis 
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