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Załącznik nr 3 

do Regulaminu  

II Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego 

„#Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!” 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wykorzystanie wizerunku i zapoznaniu się 

z klauzulą informacyjną 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………..………………………….……………… 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………..…………………………………………….………………… 
       (adres) 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zm. 
Dz. Urz. UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2): 
wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie moich/mojego syna/mojej córki1 danych 

osobowych, zawartych w Karcie zgłoszenia i Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na udział 

w Wojewódzkim Interdyscyplinarnym Konkursie Filozoficznym „#Odważ się być Mądrym#Sapere 

Aude!” przez Organizatora Konkursu – I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w 

Limanowej i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w celu 

przeprowadzenia Konkursu. 

…………………….…………………………………………….. 
(data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę2) 

 

Oświadczenie zapoznania się z klauzulą informacyjną 

Oświadczam, że zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zm. 

Dz. Urz. UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2), zapoznałem/zapoznałam1 się z treścią klauzuli informacyjnej, 

w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich/mojego syna/mojej córki1 danych oraz ich 

                                                             
1 niepotrzebne skreślić; 
2 w przypadku wyrażania zgody przez dziecko podpis rodzica lub opiekuna prawnego. 
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poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, prawie 

do przenoszenia danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu w każdym czasie, jak również, że podanie 

danych było dobrowolne. 

…………………………..…….…………………………………………….. 
(data, miejsce i podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………….…….……………… 

(imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a ………………………………………………………………………….………………… 

(adres) 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zm. 

Dz. Urz. UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2): 

1) 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na umieszczenie zdjęć zawierających mój wizerunek/wizerunek 

mojego dziecka3 zarejestrowanych podczas Gali Finałowej Konkursu na stronie internetowej 

Organizatora Konkursu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie 

wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu informacji o Konkursie 

2) 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody   na nieograniczone czasowo przetwarzanie moich/mojego 

dziecka4 danych osobowych w zakresie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka, w postaci 

fotografii cyfrowej, przez Organizatora Konkursu, w tym w szczególności na potrzeby działalności 

promocyjnej za pośrednictwem strony internetowej Organizatora i patronów medialnych. 

3) 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody  na przetwarzanie mojego wizerunku/wizerunku mojego 

dziecka5, w tym na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w celu promocji Konkursu. Wyrażenie 

zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej 

Organizatora i patronów medialnych. 

                                                             
3 niepotrzebne skreślić; 
4 niepotrzebne skreślić; 
5 niepotrzebne skreślić; 



3 
 

4) 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody  na wykorzystanie utrwalonego w formie zdjęć i filmów mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka6, w celu prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć 

Uczestnika Konkursu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone 

na stronie internetowej Organizatora i patronów medialnych.. 

8) 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody  na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez 

Organizatora i patronów medialnych wizerunku i informacji o moich/mojego dziecka7 osiągnięciach 

utrwalonych w postaci zdjęć i filmów, z Gali Finałowej Konkursu. 

9) 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na nieodpłatne i nieograniczone czasowo umieszczanie zdjęć 

i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka8 zarejestrowanych 

podczas Gali Finałowej Konkursu. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie moich 

prac/prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej Organizatora w celu informacji 

i promocji Konkursu. 

…………………….……………………………………………. 

(data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę ) 

 

 

 

 

Oświadczenie zapoznania się z klauzulą informacyjną 

Oświadczam, że zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zm. 

Dz. Urz. UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2), zapoznałem/zapoznałam1 się z treścią klauzuli 

informacyjnej, w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich/mojego syna/mojej córki 

danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na ich 

przetwarzanie, prawie do przenoszenia danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu w każdym czasie, 

jak również, że podanie danych było dobrowolne. 

…………………………..…….…………………………………………….. 

(data, miejsce i podpis osoby składającej oświadczenie9) 

  

                                                             
6 niepotrzebne skreślić; 
7 niepotrzebne skreślić; 
8 niepotrzebne skreślić; 
9 w przypadku wyrażania zgody przez dziecko podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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Treść wypełniania obowiązku informacyjnego – Uczestnika Wojewódzkiego 

Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „#Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!” 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

1. Informacje dotyczące administratora danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka jest Organizator 

Konkursu- I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej. Mogą się Państwo 

z nami kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej , 

ul. Orkana 1 , 34-600 Limanowa 

b) poprzez e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl 

c) telefonicznie: telefon/fax: 018 3372059 

2. Inspektor ochrony danych: 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować 

w następujący sposób:  

a) listownie na adres: I Liceum Ogólnokształcące  im. Władysława Orkana w Limanowej 

ul. Orkana 1, 34-60 Limanowa z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”; 

b) poprzez e-mail: kkozicka@volvox.pl 

c) telefonicznie: 506897358 

3. Cel i podstawy przetwarzania: 

Dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane będą w celu publikacji jego pracy konkursowej w 

czasopismach i na portalach internetowych i stronach internetowych Organizatorów. 

Dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie Państwa zgody. 

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Dane osobowe Państwa dziecka zostaną udostępnione podmiotom zarządzającym czasopismami i 

portalami internetowymi wybranymi do publikacji prac konkursowych. 

5. Okres przechowywania danych: 

Państwa dane osobowe i dane osobowa Państwa dziecka będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc 

od kolejnego roku kalendarzowego po zakończeniu Konkursu, tj. zgodnie z zasadami określonymi 

w obowiązujących przepisach regulujących archiwizowanie dokumentów.. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w 

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej; 

mailto:1lo.limanowa@pro.onet.pl
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d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego prawa; 

e) prawo do przenoszenia danych pomiędzy różnymi administratorami; 

f) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 

22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl 

7. Prawo cofnięcia zgody: 

Posiadają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez złożenie 

oświadczenia o wycofanie zgody w siedzibie administratora, lub wysłanie oświadczenia listownie na 

adres korespondencyjny, bądź e-mail. 

8. Informacje o wymogu podania danych: 

Podanie przez Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwo dziecka nie jest 

obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało uniemożliwieniem udziału w Konkursie, 

opublikowania pracy konkursowej i wizerunku dziecka. 

 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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