
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 
 
* Informacja o ochronie danych osobowych. 
* Zgoda rodziców/prawnych opiekunów uczestników Międzyszkolnego Konkursu 
Języka Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych organizowanego przez 
ZSTW w Trzcianie na przetwarzanie danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku 
dziecka na potrzeby konkursu. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016 str. 1), dalej „RODO” informujemy, iż: 
 
 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana 
dziecka jest:  jest Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w 
Trzciane k. Rzeszowa, adres: Trzciana 193 , 36-071 Trzciana, woj. Podkarpackie, zstw-
trzciana@wp.pl 
 
 2) Inspektorem ochrony danych w ZST-W jest Magdalena Gajerska-Kozak, kontakt: 
zstw-trzciana_iod@wp.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 
Zespół Szkół Techniczno- Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie k. 
Rzeszowa, Trzciana 193, 36-071 Trzciana, woj. podkarpackie 
 
 3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu 
realizacji zadań związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzaniem Międzyszkolnego 
Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych  na podstawie 
przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz dla celów dokumentacji i celów promocyjnych 
konkursu - na stronach internetowych ZSTW, w gazetce szkolnej, w kwartalniku Trzcionka, 
sprawozdaniu przekazanym do Starostwa Powiatowego, w publikacjach Starostwa 
Powiatowego w zakresie publikacji wizerunku Pani/Pana dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO; 
 
 4) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane 
innym podmiotom, z wyjątkiem danych osobowych ucznia, które zostaną przekazane 
komisjom konkursowym na poszczególnych etapach konkursu; 
 
 5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
 
 6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane 
przez okres 5 lat, gdyż zostały zaliczone do kategorii archiwalnej B5, z wyłączeniem prac 
konkursowych, które będą przechowywane do końca roku szkolnego, w którym odbywa się 
konkurs; 
 
 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
 
 8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych lub danych Pani/Pana dziecka 
oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących lub 
dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO; 
 



 9) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 
 10) Informujemy ponadto, iż mają Państwo, prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie 
zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda. 
 
11) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 
 
12) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana 
dziecka jest warunkiem uczestnictwa ucznia w organizowanym przez ZST-W 
Międzyszkolnym Konkursie Języka Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych. 
 
 Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
w zakresie określonym w treści regulaminu Konkursu dla uczniów szkół podstawowych, oraz 
klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu w roku szkolnym 
2018/2019 stanowiącym załącznik do regulaminu Konkursu będzie uznanie zgłoszenia za 
niespełniające wymogów opisanych w jego treści. 
 
 Może Pani/Pan odmówić wyrażenia dodatkowej zgody na publikację wizerunku Pani/Pana 
dziecka na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu na stronach internetowych 
szkoły, w której odbywa się konkurs tj. ZST-W w Trzcianie.  
 
 
Oświadczenie 
 
 Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………….. 
 
 Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższym Obowiązkiem informacyjnym i wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w 
celu i zakresie w nim opisanym.  
 
Miejscowość, data: Własnoręczny podpis:………………………………………………… 
 
 
 
Oświadczenie 
 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody ( niepotrzebne 
skreślić) na publikacje wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko  
 
dziecka)……………………………………………………… na stronie internetowej oraz 
facebooku ZSTW, w gazetce szkolnej, w kwartalniku Trzcionka, sprawozdaniu przekazanym 
do Starostwa Powiatowego, w publikacjach Starostwa Powiatowego. 
 
 
Miejscowość, data, własnoręczny podpis:…………………………………………………… 


