
 
 

Załącznik nr 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Ja niżej podpisana/y …………………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – 

wizerunku  mojego dziecka ............................................. przez Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. ppłk. 

Józefa Wryczy w Tucholi z siedzibą przy ul. Szkolnej 4 w celu promocji wydarzenia i osiągnięć 

uczestnika w związku z udziałem w wydarzeniu pn. „XXI Gminny Konkurs Poezji i Prozy 

Patriotycznej oraz Pieśni i Piosenki Patriotycznej PRO PATRIAE”, na stronie internetowej szkoły 

www.jedynka.tuchola. pl , w mediach społecznościowych  Facebook oraz na kanale Youtube Szkoły 

Podstawowej nr 1  w Tucholi a także na stronie internetowej Parafii www.parafiarudzkimost.pl , oraz 

na kanale Youtube Parafii Rzymskokatolickiej Opatrzności Bożej w Tucholi.  

Jednocześnie zgadzam się na umieszczenie wizerunku mojego dziecka w w/w miejscach na podstawie 

art.81 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 

r., poz. 880 ze zm.).  

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez 

pisemne oświadczenie dostarczone do sekretariatu szkoły. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. ppłk. Józefa Wryczy                           

w Tucholi z siedzibą przy ul. Szkolnej 4 

2. Administrator powołała inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować                      

w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail 

inspektor.rodo@wp.pl lub tel. 500438300  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji konkursu oraz osiągnięć uczestników. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inni uczestnicy konkursu a także uczniowie i goście naszej 

szkoły. Informacje o konkursie mogące zawierać Państwa dane osobowe przekazywane będą również 

do mediów lokalnych oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.jedynka.tuchola. pl , w 

mediach społecznościowych  Facebook oraz na kanale Youtube Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi.  

5. Informacje o konkursie mogące zawierać Państwa dane osobowe zamieszczone będą na stronie 

internetowej Parafii www.parafiarudzkimost.pl , oraz na kanale Youtube Parafii Rzymskokatolickiej 

Opatrzności Bożej w Tucholi.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu i jego promocji oraz wskazanego w 

przepisach wewnętrznych szkoły czasu archiwizacji. 

7. Mają Państwo prawo do:  

 dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,  

 usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,  

 przenoszenia danych,  

 wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

8. Mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; jednak konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości realizacji celu wskazanego w pkt 3). 

10. Danych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

…………………………………… 

(Data i podpis)  
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