
Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku 

Ja, niżej podpisany:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię, nazwisko, adres zamieszkania) 

wyrażam / nie wyrażam  

(zakreślić właściwe) 

 

zgodę(y), na publikowanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 37 z siedzibą w Gdyni     

(81-578) przy ul. Wiczlińskiej 50A, danych osobowych mojego dziecka (podopiecznego):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię, nazwisko) 

w zakresie: imienia i nazwiska oraz osiągniętych przez nią/niego wyników  

w związku z wzięciem udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym 2019/2020  

„Dzikie rośliny jadalne mojego regionu ” 

  a także:  

wyrażam / nie wyrażam  

(zakreślić właściwe) 

 

zgodę(y) na nieodpłatne, nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

(podopiecznego) przez Szkołę Podstawową nr 37 w Gdyni (81-578) przy ul. Wiczlińskiej 50A,       

utrwalone podczas Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego 2029/2020                                            

„Dzikie rośliny jadalne mojego regionu ”. 

Powyższe dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane w celu premiowania                                         

i eksponowania osiągnięć laureatów konkursu 

a także w celu promocji działalności Szkoły i systemu Gdyńskiej Oświaty. Niniejsza zgoda obejmuje 

następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, 

obrót egzemplarzami, na których utrwalono wizerunek mojego dziecka (podopiecznego) oraz na 

zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz 

publikowanie, w materiałach służących promocji działalności Szkoły Podstawowej nr 37 w Gdyni,                

w szczególności w: mediach (np. w Internecie na stronach www.sp37.gdynia.pl, www.gdynia.pl)                  

a także bezpłatnym tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”, dla którego 

administratorem danych jest Prezydent Miasta Gdyni. 

 

 …………………………………………………………………  

                                                                                                             Data i podpis rodzica (opiekuna)  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 37 w Gdyni, 

stanowiącej załącznik do powyższych zgód.  

 

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

                                                                                                                       Data i podpis rodzica (opiekuna) 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Działając w wykonaniu obowiązku określonego w 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, zwane dalej także RODO) informuję, iż:  

Administratorem danych osobowych Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego 2019/2020 „Dzikie rośliny 

jadalne mojego regionu ” jest Szkoła Podstawowa nr 37 w Gdyni (81-578)  przy ul. Wiczlińskiej 50A.  

 

1.    Udostępnione nam dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi wydarzenia, wyłonienia  i  

nagrodzenia laureatów, w tym premiowania i eksponowania ich osiągnięć a także w celu promocji 

działalności Szkoły i systemu Gdyńskiej Oświaty.  

2.     Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. Państwa zgoda.  

3.     Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych żadnym podmiotom, z wyjątkiem 

współorganizatora konkursu, którym jest Oddział Miejski Ligi Ochrony Przyrody w Gdyni, dla którego 

administratorem danych jest Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku, oraz bezpłatnego tygodnika 

informacyjnego Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”, dla którego administratorem danych jest 

Prezydent Miasta Gdyni.  

4.     Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji.  

5.     Udostępnione nam dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67) i 

sporządzonej na ich podstawie Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Szkole Podstawowej Nr 37             

w Gdyni, przez okres 3 lat od daty rozstrzygnięcia wyników konkursu.  

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych nam danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których 

podanie jest dobrowolne.  

7.      Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

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

wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej 

na adres mailowy: lysaczenko.andrzej@zso8gdynia.pl  

8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda na udostępnienie wyników konkursu na 

stronie internetowej Administratora oraz zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka, są dobrowolne             

i niezależnie od udziału w wydarzeniu.  

9.        Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez 

Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.  

10.      W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw lub uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień 

mogą Państwo skontaktować się drogą elektroniczną: rodo@zso8.edu.gdynia.pl 

 

 



 

 

Karta zgłoszenia ucznia 

 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny  2019/2020 

„Dzikie rośliny jadalne mojego regionu” 

 

Imię: .................................................................  
 
Nazwisko:...........................................................  
 
Rok urodzenia : .................................................  
 
Klasa  .................................................................  
 

 

                                  ...........................................................................  

                                                                                         Data i podpis rodzica (opiekuna) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego 

2019/2020 „Dzikie rośliny jadalne mojego regionu”  i akceptuję jego warunki. 

 

 

                                                                            ........................................................................... 

                                                                                                  Data i podpis rodzica (opiekuna) 

 

 


