
Załącznik 2 
 
ZGODA NA UDZIAŁ 

 

…………………………………………………………… 

miejscowość, data 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE  

“MOŻEMY POROZMAWIAĆ...O NIEZŁYM BOHATERZE” 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego 

……………………………………………………………………………………. 

w wojewódzkim konkursie “Możemy porozmawiać… o nieZłym bohaterze” 2020 

Akceptuję regulamin konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika przez organizatorów do celów organizacyjnych  
i promocyjnych konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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.  

…………………………………………………………. 

(podpis prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator danych: 

Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Żeromskiego w Gdańsku ul. Polanki 130, Gdańsk 80-322, jednostka organizacyjna 
Miasta Gdańsk, prowadzona w formie jednostki budżetowej. 

Inspektor ochrony danych: 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, można 
kontaktować się z panem Wojciechem Leszczyńskim, Inspektorem Danych 
Osobowych powołanym przez Administratora Danych Osobowych (e-mail Inspektora 
Danych Osobowych: iodo@vlo.gda.pl) 

Cel przetwarzania: 

Celem przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie do Konkursu (w którym 
uczestnik podaje swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, klasy i szkoły, 
do której uczęszcza). Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do 
przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia jego wyników oraz przekazania zwycięzcom 
nagród w Konkursie. 

Podstawa przetwarzania danych: 

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, wyrażonej przez świadome 
przekazanie nam tych danych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, 
lecz niezbędne, aby wziąć udział w konkursie.  

Okres przechowywania danych: 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody lub 
przez rok od zakończenia konkursu w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.  

Odbiorcy danych: 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im 
danych na mocy przepisów prawa.  

Prawa osób:  

Macie Państwo prawo do ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub do ograniczenia 
ich przetwarzania, oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze 
zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres przez nas 
tych danych.  
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