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Imię i nazwisko autora projektu edukacyjnego 
 
___________________________________________ 
 
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego autora projektu 
 
___________________________________________ 

Imię i nazwisko Nauczyciela - opiekuna merytorycznego Ucznia zgłoszonego do Konkursu*  
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
 

 

* Jako przedstawiciel ustawowy autora projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji i promocji 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  Przetwarzane 

dane mogą być publikowane zgodnie z powyższymi  wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu. Jestem 

świadomy, że mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 

dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych 

osobowych określonych w Regulaminie Konkursu.  

 

*Jako przedstawiciel ustawowy autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka/podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i promocji Konkursu, zgodnie  

z powyższym Rozporządzeniem. Przetwarzane dane mogą być publikowane zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Rozporządzeniu. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści podanych przeze 

mnie danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że 

zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w Regulaminie Konkursu. 

 

*Jako Nauczyciel - opiekun merytoryczny Ucznia zgłoszonego do Konkursu wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji i promocji 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). Przetwarzane dane mogą być publikowane zgodnie z powyższymi wytycznymi 

zawartymi w Rozporządzeniu. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się  

z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w Regulaminie Konkursu. 

 

 

 
 
___________________________________________ 
Data i podpis przedstawiciela ustawowego autora projektu/ Nauczyciela - opiekuna merytorycznego Ucznia 

 

 

 

*właściwe podkreślić  


