
                             

 

 

WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA 

 

Mierzęcice, ………...2022  

  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką  

 

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

imię i nazwisko 

w konkursie na lapbook „Czym jest program Erasmus+?” realizowanym w ramach projektu 

„Together against bullying” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Mierzęcicach 

w związku z realizacją projektu w ramach programu Erasmus+   

……………………………………………… 

 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ osoby pozostającej pod 

moją opieką prawną w celu organizacji i przeprowadzenia wyżej wymienionego konkursu         

w ramach projektu „Together against bullying”. 

   ….…….………………………………..… 

 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska oraz zdjęcia autora pracy – mojego 

dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką prawną na stronach internetowych oraz w prasie 

w związku z promocją projektu TAB oraz w celu organizacji i przeprowadzenia wyżej 

wymienionego konkursu na w ramach projektu „Together against bullying”. 

 

 .………………………………..…  

                                                                 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 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 (zwanej dalej RODO) informujemy, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, 42-460 

Mierzęcice, ul. Wolności 68, tel. 32 391 00 22, e-mail: poczta@sp1-mierzecice.pl  dalej Administrator; 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:  e-mail: 

iodo@marwikpoland.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora; 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z organizacją wycieczki przez  placówkę: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki,  zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą  na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

4. Dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisów prawa; 
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zorganizowania, 

rozliczenia i udokumentowania wycieczki organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki;   

7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. 
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział dziecka w projekcie 
Erasmus+; 

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 
danych osobowych. 

 

 

 


