
ZAŁĄCZNIK NR 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i publikację prac

konkursowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka ……………………………………… (imię i nazwisko uczestnika)

przez  Szkołę  Podstawową  nr  15  z  Oddziałami  Sportowymi  im.  Jana  III  Sobieskiego

w  Raciborzu  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  IX  Ogólnopolskiego  Konkursu

Historyczno-Literackiego „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach” zgodnie

z  art.  23  ust.  1  pkt.1,  5  Ustawy  z  dnia  01.06.2016r.  o  ochronie  danych  osobowych

 (Dz. U. 2016 r. poz. 677), (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Podanie  danych  jest  dobrowolne.  Podającym  dane  przysługuje  prawo  do  wglądu

i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa

nr  15  z  Oddziałami  Sportowymi  im.  Jana  III  Sobieskiego,  ul.  Słowackiego  48,  47-400

Racibórz.  Administrator  danych  zapewnia  ochronę  podanych  danych  osobowych.  Dane

osobowe  będą  przekazywane  wyłącznie  podmiotom  uprawnionym  do  ich  otrzymania  na

podstawie  przepisów  prawa  lub  na  podstawie  umowy powierzenia  przetwarzania  danych

osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

Ponadto  wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku  mojego  dziecka,

w  przypadku  wyłonienia  go  jako  laureata,  bądź  w  przypadku  otrzymania  wyróżnienia

w Konkursie.  Zgodnie z art.  81 ust.  1 Ustawy z dnia 17 maja 2006r.  o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2015r. poz. 1923) oraz z  Ustawą z dnia 11 września 2015r.

o  zmianie  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  oraz  ustawy  o  grach

hazardowych (Dz.U z 2015 r., poz. 1639). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności  wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie

danych osobowych i miejsca nauki uczestnika Konkursu, wykonanego filmu lub fotografii

w publikacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi im.

Jana III  Sobieskiego w Raciborzu i w artykułach prasowych opisujących działania Szkoły

Podstawowej nr 15. Zgoda obejmuje także wykorzystanie pracy literackiej pod warunkiem, że

nie  zostanie  naruszone  dobre  imię  osoby,  której  zgoda  dotyczy.  Niniejsza  zgoda nie  jest

ograniczona czasowo ani terytorialnie.

………….………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego


