
Załącznik nr 3  

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 
 
Ja, niżej podpisany /a 

................................……………………   /imię i nazwisko ucznia/ 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dziecka przez Zespół Szkół Budowlanych im. gen. 
Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie w celu uczestnictwa w konkursie ………………. w zakresie: 
…………………………….. 

………………………………………………………… / imię i nazwisko, klasa /  

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku w materiałach informujących o 
przeprowadzonym konkursie, tj. w prasie, na stronach internetowych szkoły, w mediach 
społecznościowych szkoły  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota 
Roweckiego w Cieszynie, Pl. Dominikański 1, tel. 33 858-07-56. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota 
Roweckiego                  w Cieszynie możliwy jest pod numerem tel. +48 33 815 00 21 oraz adresem 
mailowym:  IODO@escobb.com.pl 

3. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa w 
konkursie ………………  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie 
danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych). 

4. Dane osobowe  po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była 
mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi 
u nas przepisami archiwalnymi. 

5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. 
Może Pani / Pan wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej 
cofnięciem. 

6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
dotyczącej przetwarzania  danych osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Ich podanie jest dobrowolne, 
lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 

…..........…….............. ...……..………………….…............... 
Miejscowość, data Czytelny podpis ucznia 
 


