
Zgoda i oświadczenie przedstawiciela ustawowego 
      
............................................................. 
(miejscowość, data) 
 
............................................................................. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu 
 
…………………………………………………. 
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (rodzic lub opiekun prawny) uczestnika konkursu) 
 

 
Oświadczenie 

  
Działając w imieniu: 
 
................................................................................................... 
          (imię i nazwisko ucznia /uczestnika konkursu) 

 
niniejszym oświadczam, co następuje: 
 
 1) jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia/reprezentacji ww. 

uczestnika konkursu, 
2) zapoznałam/łem się z regulaminem IV DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO  
Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci 
3) akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień, 
  4) wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz publikację wizerunku uczestnika w Internecie i w 

wybranych przez  organizatora konkursu mediach 
 
 

.........................................................................   
(miejscowość, data) 

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

(podpis  przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu) 
 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej RODO), 
obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:  
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy 
Kłodzkiej, ul. S. Sempołowskiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (sekretariat@zso.bystrzyca.eu, tel. 74 644 28 
40). 



2) Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej 
iodumig@bystrzycaklodzka.pl 
 
 3) Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r., w celu realizacji zadań konkursowych oraz promocyjnych IV DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU 
HISTORYCZNEGO Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci w szczególności prowadzenia komunikacji 
i promocji w ramach fanpage oraz kanałów Administratora Danych Osobowych  w serwisach Facebook, 
YouTube oraz Instagram, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, 
a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi reklamowych 
w ramach wskazanych serwisów. 
 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa, 
b) administrator serwera, na którym znajduje się strona internetowa ośrodka, lokalna prasa oraz portale 
społecznościowe, w tym Meta  Platforms  Ireland  Limited  (4  Grand  Canal  Square,  Grand  Canal Harbour,  
Dublin  2  Irlandia). 
c) Pani/a  dane  będą  przetwarzane  do  czasu  ustania  celów  promocyjnych  i  edukacyjnych  lub wycofania 
zgody. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia. 
 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów 
określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych 
przepisach prawa. 
 
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 
a)   dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
b)   do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c)   do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: 
 - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane 
 - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych 
 - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem 
 - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa 
 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych 
d)  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 
Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie 
wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące 
prawo, 
e)   do przenoszenia danych,  
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z 
Inspektorem. 
 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 
r. 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.  


