
Załącznik nr 4 

 

 

OŚWIADCZENIE 

rodzica /opiekuna prawnego 

 

Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................ 

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

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

      Klasa ...........… 

      Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ........................................................................... 

 

Oświadczam, że: 

1) znam i akceptuję Regulamin Konkursu “Szaferada” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych 

miasta Gorzów Wlkp. i powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego i międzyrzeckiego, który 

odbędzie się 15 marca 2023 roku o godz. 10.30 („Regulamin Konkursu “Szaferada” dla szkół pod-

stawowych). 

2) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie “Szaferada” zorgani-

zowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp. 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwykłych mojego dziecka/podopiecznego 

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie, w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, płeć, data 

urodzenia, miejsce urodzenia, klasa, nazwa i adres szkoły, treść odpowiedzi na pytania konkursowe 

oraz liczba zdobytych za nie punktów, fakt otrzymania tytułu laureata/finalisty (jeśli dotyczy); 

4) ☐ wyrażam zgodę (proszę odznaczyć, jeżeli dotyczy i jeżeli „TAK”) na przetwarzanie danych  

osobowych szczególnych kategorii mojego dziecka/podopiecznego do celów związanych z jego 

udziałem w Konkursie, w zakresie: informacja o niepełnosprawności oraz proponowany sposób 

dostosowania do niej warunków Konkursu; 

5) ☐ wyrażam zgodę (proszę odznaczyć, jeżeli „TAK”) na publikowanie (także w internecie – 

szkolna strona internetowa, facebook) w celu promocji Konkursu przez Zespół Szkół Ogólnokszt-

ałcących nr 3 w Gorzowie Wlkp., wizerunku mojego dziecka/podopiecznego zarejestrowanego  

w trakcie wykonywania czynności związanych z tym Konkursem, w tym w czasie uroczystości 

wręczenia zaświadczeń finalistom/laureatom; 

6) wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych i facebook-u Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp. Informacji o wynikach osiągniętych przez moje/mo-

jego dziecko/podopiecznego w Konkursie, w zakresie: imię i nazwisko, nazwa szkoły, liczba uz-

yskanych punktów; 

7) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z udziałem 

mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie, w zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe; 

8) zapoznałam (-em) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego (oraz moich) w związku z jego udziałem w Konkursie 

- zgodnie z art. 13 RODO. 
 

 

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

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Adresowana do rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w Konkursie Szaferada” dla uczniów 

klas VII-VIII szkół podstawowych miasta Gorzów Wlkp. i powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdenecki-

ego i międzyrzeckiego, który odbędzie się 15 marca 2023 roku o godz. 10.30 -  na podstawie art. 13 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
1. Współadministratorzy danych osobowych 

(uczniów biorących udział w Konkursi oraz ich rodziców/opiekunów prawnych): 

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp. 
Dane kontaktowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Estkowskiego 32, 66-400 Gorzów Wlkp. , tel. 

sekretariat (95) 720-24-00, faks (95) 720-21-49, e-mail: zso3@edu.gorzow.pl,   strona internetowa: www. 

3lo.gorzow. pl. 
2) Szkoła macierzysta ucznia (współadministrator danych osobowych swoich uczniów). 
2. Inspektor ochrony danych: 

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp.: zso3@edu.gorzow.pl, 
2) Szkoła macierzysta ucznia 

3.  Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane będą w celu organizacji i 

przeprowadzenia przez Dyrektoraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.  Konkursu 

“Szaferada” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych miasta Gorzów Wlkp. i powiatów: 

gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego i międzyrzeckiego 28 marca 2023 roku.  Podstawą prawną ich 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c i f RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze wynikającego z następujących przepisów prawa: 
a. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm); 

b. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036); 

c. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

Dane osobowe zbierane będą również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na 

potrzeby przetwarzania, utrwalania wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej lub nagrania wideo. 
4. Okres przechowywania danych osobowych: 
1) do końca roku szkolnego, w którym przeprowadzana jest dana edycja Konkursów: 

a) baza danych na Panelu Konkursów; 

b) wnioski o dostosowanie warunków i miejsca pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia 

niepełnosprawnego, 

c) prace konkursowe, 

d) protokoły z przebiegu Konkursów; 

2) do końca roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym przeprowadzana jest 

dana edycja Konkursów – kopia bazy danych, o której mowa w pkt 1, przechowywana na 

nośniku zewnętrznym; 

3) 5 lat od dnia zakończenia danej edycji Konkursów – pozostałe nośniki danych osobowych. 

5. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO: 

1) prawo dostępu do danych osobowych - swoich oraz swoich dzieci/podopiecznych (art. 15), 

do ich sprostowania (art. 16), ograniczenia przetwarzania (art. 18); 

2) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

3) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

6. Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

1) podanie danych osobowych zwykłych jest niezbędne do udziału dziecka w Konkursie; 

2) podanie danych o niepełnosprawności oraz danych w formie wizerunku nie jest niezbędne 

do udziału dziecka w Konkursie. 

 

mailto:zso3@edu.gorzow.pl
mailto:zso3@edu.gorzow.pl
mailto:zso3@edu.gorzow.pl
mailto:zso3@edu.gorzow.pl
mailto:zso3@edu.gorzow.pl
mailto:zso3@edu.gorzow.pl
mailto:zso3@edu.gorzow.pl
mailto:zso3@edu.gorzow.pl
mailto:zso3@edu.gorzow.pl

