
                                                                                                                            

KLAUZULA   INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenie 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) informuje się, iż: 

 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu recytatorskiego                     

V- Międzyprzedszkolnym  Konkursie Recytatorskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

„Rymowanki i łamańce językowe  - przedszkolaków ćwiczą mowę” jest Przedszkole Sióstr 

Miłosierdzia w Krzeszowicach  ul. Nowa Wieś 59, 32-065 Krzeszowice.  

 

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 

recytatorskiego pt. ”Rymowanki i łamańce językowe  - przedszkolaków ćwiczą mowę”,  

na podstawie udzielonej zgody tzn. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie 

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 

 

3) Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia realizacji konkursu lub dłużej  

w oparciu o uzasadniony interes administratora (zdjęcia i wyniki na stronie internetowej               

w celach promocyjnych) 

 

4) Odbiorcami danych osobowych może być każdy kto korzysta ze strony internetowej 

Przedszkola Sióstr Miłosierdzia 

 

5) Uczestnik konkursu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. 

 

6) Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia nieprawidłowości przetwarzania                   

jego danych osobowych. 

 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych 

uniemożliwia udział w konkursie. 

 

8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie są przetwarzane                   

w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 

 

9) W sprawach nieuwzględnionych w regulaminie, a wynikłych w trakcie trwania turnieju 

decydować będzie komisja konkursowa lub organizator. Organizator nie ubezpiecza 

startujących i nie bierze odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki w czasie 

trwania konkursu. 

 

 Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej i przyjmuję ją do wiadomości. 

 

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

Krzeszowice, dnia                                                    ( podpis rodziców /opiekunów prawnych ) 



 

 

 

 

 

 

ZGODY  UCZESTNIKA 

 
 

Dane uczestnika konkursu: 

 

Imię i  nazwisko    uczestnika…………………….……………………………………………. 

Nazwa  Przedszkola…………………………………………………………………………… 

 

 

1.  Wyrażam/y zgodę na udział naszego dziecka ………………………………………………. 

w Konkursie Recytatorskim, pt. ”Rymowanki i łamańce językowe - przedszkolaków 

ćwiczą  mowę „ 

 

………………………………………. 

                                                                                         ( podpis rodziców /opiekunów prawnych ) 

 

 

 

2. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przez nas danych 

osobowych, w celach związanych z organizacją Konkursu Recytatorskiego, w tym 

publikowanie danych osobowych wraz z wynikami konkursu na stronie internetowej 

Przedszkola.  

 

………………………………………. 

                                                                                                 ( podpis rodziców /opiekunów prawnych ) 

 

 

3. Wyrażam/y zgodę, na fotografowanie w trakcie Konkursu Recytatorskiego oraz rozdania 

nagród  i publikowanie zdjęć naszego dziecka na stronach internetowych oraz portalach 

społecznościowych typu Facebook organizatora, przedszkoli i szkół biorących udział 

w konkursie oraz Urzędu Gminy Krzeszowice. 

 

 

………………………………………. 

                                                                                                 ( podpis rodziców /opiekunów prawnych ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODY OPIEKUNA  NAUCZYCIELA 
 

 

 

Dane opiekuna konkursu: 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu  

w związku z pełnieniem opieki nad dziećmi w Konkursu Recytatorskiego pt. ”Rymowanki 

i łamańce językowe - przedszkolaków ćwiczą  mowę „ 

1.  

     

…………………………………….. 

                                                                                                 ( podpis  nauczyciela opiekuna) 

 

 

 

 

2. Wyrażam zgodę na fotografowanie w trakcie Konkursu Recytatorskiego                       

oraz rozdania nagród i publikowanie zdjęć w tym publikowanie na stronie 

internetowej Przedszkola. 

   

 

 

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

 ( podpis    nauczyciela  opiekuna ) 

        Miejscowość, data 


