
Załącznik nr 1  

  

OŚWIADCZENIE  
  

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki zawarte w  regulaminie   

XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Ozdoby 

wielkanocne”  

.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego   

dziecka …………………………………………………………………………………………………………………… w celach 

wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 

maja 2018 r. Dz. U. poz. 1000 oraz z 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, 

str. 1 – zwane inaczej „RODO”.  

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

                                                                                        czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  
  

  

  

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu  

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:  
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Toruniu, ul Żwirki i Wigury 49. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Anna 
Grzybowska pod adresem email: rodo1@tcuw.torun.pl. Celem przetwarzania jest rozwijanie uzdolnieo 
i zainteresowao uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, 
tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie nauczycieli i 
szkół wspierających uzdolnienia uczniów. Podstawą przetwarzania są: ustawa z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 roku w 
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dane osobowe 
uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnid dane osobowe na 
podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do paostw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem ogólnym konkursów. 
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania 
danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu. 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
  

  

 


