
                             

 

 

WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA 

 

Mierzęcice, ………...2021  

  

 

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

 

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

imię i nazwisko 

w „Konkursie na piosenkę TAB”/ „Konkursie na maskotkę TAB” (wybrać właściwe) 

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    

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

imię i nazwisko 

w celu organizacji i przeprowadzenia wyżej wymienionego konkursu na w ramach projektu 

„Together against bullying”. 

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

 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



Wyrażam zgodę na publikację piosenki / publikację maskotki (wybrać właściwe)  autorstwa 

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

w prasie w związku z promocją projektu TAB.   

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

imię i nazwisko ucznia 

w celu organizacji i przeprowadzenia wyżej wymienionego konkursu na w ramach projektu 

„Together against bullying”. 

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

                                                                  czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

W przypadku wygrania 1 miejsca w głosowaniu międzynarodowym na piosenkę projektu 

TAB/ maskotkę projektu TAB (wybrać właściwe)  

             Uczeń   …………………………………………………………………………. 

wyraża zgodę na to, by  piosenka/maskotka reprezentowała projekt TAB na arenie 

międzynarodowej, była publicznie prezentowana i powielana oraz nie wnosi w z związku z tym 

roszczeń finansowych  do pracy, której jest autorem.  

         …………………………………………………………………………………… 

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)   Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Wolności 
68, 42-460 Mierzęcice  informuje, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  zwanym dalej 
Administratorem;   

2. Dane osobowe Pani /Pana dziecka  przetwarzane będą w celu przeprowadzania zadań w ramach projektu Erasmus +, 
będą udostępniane pozostałym szkołom partnerskim oraz Narodowym Agencjom Erasmus + w Polsce oraz w państwach 
partnerskich tj. w: Grecji, Portugalii, Cyprze, Chorwacji, dane uczniów będą również przetwarzane na certyfikatach z 
wyjazdów, na biletach lotniczych oraz w hotelach na podstawie udzielonej przez Pasństwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. a RODO; 

3. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Marek Woźniak 
(kontakt do inspektora:  e-mail: wozniakmarek@op.pl); 

4. Pani /Pana dziecka dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu 
prawa; 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

6. Dane osobowe Pani /Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania wszelkich zadań i 
obowiązków wynikających z programu Erasmus +;  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane 
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 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 organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi udział Pani/Pana dziecka w projekcie 
Erasmus +; 

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

12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane 
osobowe zostaną zebrane. 


