
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych oraz 
mojego wizerunku na potrzeby X Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Ciechocinku organizowanego 
przez Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Ciechocinku. 
Wizerunek wykorzystany będzie poprzez umieszczanie zdjęć w internecie, prasie, 
stronie internetowej szkoły, kronice szkolnej oraz tablicach ściennych i folderach 
szkolnych w celu informacji i promocji szkoły. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, 
że dane osobowe oraz wizerunek będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu 
realizacji X Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej uczniów 
szkół  podstawowych i ponadpodstawowych  w Ciechocinku   

       

Klauzula informacyjna zgodnie z RODO 
 
Szanowni Państwo w związku wejściem w życie od 25 maja 2018 r. nowego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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). W trosce o możliwość 
dalszego utrzymywania kontaktów z Państwem konieczne jest spełnienie obowiązku informacyjnego 
wobec Państwa informujemy, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku. Dane 
osobowe uzyskaliśmy od Państwa w toku działalności Szkoły. Podstawą przetwarzania danych jest 
Państwa dobrowolna zgoda. 
2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora. 
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
6.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po 
roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub po ewentualnym 
odwołania zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących  administratorowi danych.  
 
Podstawa prawna – art. 6, art. 12 i 13 RODO. 
 
 
 

 

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

(imię/imiona i nazwisko)           (miejscowość, data)                          (podpis) 

 

 

 

 



Zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka 

 
 
…………………………………………… 
(Imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 
 
…………………………………………… 
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem X Powiatowego Konkursu 
Piosenki Obcojęzycznej w Ciechocinku oraz akceptuję jego warunki. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie: 
imię i nazwisko, szkoła oraz wizerunek przez Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 
Staszica w Ciechocinku na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z dnia 24.05.2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - 
RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016). 
  
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe i wizerunek mojego dziecka 
będą wykorzystywane w celu wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz wręczania 
nagród, jak również dokumentacji i promocji konkursu na stronie internetowej szkoły 
www.lociechocinek.pl oraz w mediach społecznościowych. 
 
 
 
 
…………………………………             ………………………………..  
 

(Data)        (Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


