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KLAUZULA INFORMACYJNA – UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 ) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jarosza Hieronima 
Derdowskiego w Chojnicach , ul. Wicka Rogali 18, 89-600 Chojnice ,tel.52 397 70 67; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jarosza Hieronima 
Derdowskiego w Chojnicach jest możliwy pod adresem e-mail:  iod@sp5chojnice.pl, a także pod 
adresem wskazanym w pkt.1; 

3. Dane osobowe Pani/Pana i Państwa dzieci przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników w 
celu organizacji konkursu pt. “Element świąteczny (zimowy) w symetrii osiowej”, oceny prac, 
kwalifikacji, dokumentowania przebiegu konkursu, podania do publicznej wiadomości zwycięzców 
na stronie internetowej sp5.chojnice.pl  

4. Pani/Pana i Państwa dzieci dane będą przetwarzane zgodnie z potrzebami wymienionymi w pkt 3 na 
podstawie art.6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r.; 

5. Odbiorcą Państwa i Państwa dzieci danych osobowych, w tym wizerunku mogą być przedstawiciele 
mediów, portale społecznościowe celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku ucznia, szkoły 
(dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom); 

6. Pani/Pana dane osobowe i dane dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów wskazanych w pkt.3 lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 
udostępnienia wizerunku; 

7. Posiadają Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dzieci a także prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych, a także prawo do cofnięcia zgody; 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana oraz danych Państwa dzieci dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub brak zgody 
na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie uniemożliwia udział w 
konkursie. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka, w tym wizerunku na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. oraz z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu promocji i 
budowania pozytywnego wizerunku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w 
Chojnicach, na stronie internetowej https://sp5chojnice.pl oraz zdjęciach w budynku Szkoły Podstawowej nr 
5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach, a także w mediach i portalach społecznościowych. 
 
……………………………………….. 
(miejscowość, data) 
 

……………………………………….. 
Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 
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ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

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

w Międzyszkolnym Konkursie Matematyczno-Plastycznym dla uczniów klas 6-8 pt. „Element świąteczny / 

zimowy w symetrii osiowej” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Jarosza Hieronima 

Derdowskiego w Chojnicach. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych dziecka zgodnie  

z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926, ze zm.). 

 

 Ponadto wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka w mediach oraz na stronach 

internetowych organizatorów konkursu w przypadku wytypowania go jako laureata. 

 

………………………………………     …………………………………… 

                data i miejscowość                    podpis 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW  

 

1. Nazwa szkoły ……………………………………………………………………… 

2. Adres szkoły ………………………………………………………………………. 

 

L.P. NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA 
PROWADZĄCEGO 

1   

2   

3   

4   
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8   
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