
Zgoda na udział w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………… 

ucznia klasy ………. Szkoły ……………………………………………………………………………………  

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

w Gminnym Konkursie Matematycznym „Łamigłówki matematyczne i logiczne”. Jednocześnie oświadczam, 

iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu. 

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

miejscowość, data       czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej na potrzeby 

Gminnego Konkursu Matematycznego „Łamigłówki matematyczne i logiczne”. 

2. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie na 

stronie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej oraz na portalach 

internetowych takich jak facebook.  

3. Jeżeli publikowany wizerunek dziecka ma być opatrzony podpisem – ma to być imię i nazwisko dziecka, 

klasa oraz szkoła, do której uczęszcza. 

4. Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać 

w inny sposób jego dóbr osobistych. 

 

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

miejscowość, data       czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 

 Na podstawie art. 6 i art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka ……………………………………………………………………………………. 

w celach organizacji i przeprowadzenia Gminnego Konkursu Matematycznego „Łamigłówki matematyczne 

i logiczne” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.  

Ponadto oświadczam iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego 

w Jodłowej, 39-225 Jodłowa 5.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww konkursu. 

3. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

4. Mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. 

 

 

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

miejscowość, data      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


