
Załącznik nr 2 

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

…………………………….. 

Imię i nazwisko dziecka  

…………………………….. 

Klasa  

……………………………….. 

Nazwa i adres szkoły  

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna                    

w Olimpiadzie Języka Angielskiego organizowanej przez Szkołę Podstawową  

nr 84 w Warszawie. Znam i akceptuję zapisy Regulaminu Warszawskich 

Olimpiad Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku 

szkolnym 2020/2021. 

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie 

internetowej organizatora danych osobowych i wyników uzyskanych przez moją 

córkę/mojego syna na poszczególnych etapach konkursu oraz wizerunku                             

w ramach promocji szkoły.  

Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania 

przez Szkołę Podstawową nr 84 w Warszawie danych osobowych mojego 

dziecka (oraz moich) w związku z jego udziałem w olimpiadzie – zgodnie z art. 

13 RODO. 

 

……………………………………………………………………………………. 

nazwa konkursu/konkursów 

 

……….…………………...  ……..…………………………………….. 

 
(miejscowość, data)              (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów) 
 

 

 

Podstawa prawna: 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 informujemy, że: 

1)  Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84                           

im. Waleriana Łukasińskiego z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 227, 03-611 Warszawa, tel. 22 679 78 95, email: 

dyrekcja@sp84.waw.pl. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: IOD_as@dbfotargowek.pl    

lub pisemnie na adres siedziby administratora;  

3) Dane Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia WARSZAWSKICH OLIMPIAD 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 

4) Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez administratora przez okres trwania konkursu,       

a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami lub do czasu cofnięcia        

przez Panią/Pana zgody. 

5) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie 

obowiązujących prawa. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

7) W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Pani/Pana 

danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

10) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 


