
Załącznik nr 2  

 

Oświadczenie 

Oświadczam, iż zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych obowiązującym 

od dnia 25 maja 2018 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1 z dn. 27.04.2016 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

…………………………………………………………………………ucznia klasy…………szkoły……………................... 

.............................................................................................................................................................. do 

celów związanych z jego udziałem w V Konkursie „Gruzja – fascynująca podróż” w roku szkolnym 

2022/2023. 

                                                                                                                 

Data i czytelny podpis rodzica: 

                                                                                                                                                  

……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

 

Klauzula informacyjna 
dla uczestników V Konkursu 

„Gruzja – fascynująca podróż”  
w roku szkolnym 2022/2023 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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, zwane dalej „RODO”), informujemy iż:  

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników V Konkursu „Gruzja – fascynująca podróż”  
jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Trzebnicka 42/44, 50-025 Wrocław; e-mail: 

dodn@dodn.dolnyslask.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować w 

sprawach ochrony danych osobowych pod adresem e -mail: iod@dodn.dolnyslask.pl. 

3. Podane dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych  

z organizacją i przeprowadzeniem V Konkursu „Gruzja – fascynująca podróż” zgodnie z art. 6 ust 1 

pkt. a RODO tj. na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia. 

4. Dane osobowe uczestnika V Konkursu „Gruzja – fascynująca podróż” będą przechowywane przez 

okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konkursie. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

 


