
Załącznik nr 2 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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 – RODO) 
 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, laureatów, 
wyróżnionych jest Przedszkole nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie. 
 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych pełni Inspektor 
Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 
iod.radzymin@edukompetencje.pl 
 

3. Uczestnicy konkursu/opiekunowie prawni przystępując do niego wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych: imię i 
nazwisko autora, przedszkole autora pracy.  
 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 
konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na 
przetwarzanie uczestników (w przypadku nieletnich – ich opiekunów prawnych), a 
przypadku laureatów i wyróżnionych (w przypadku nieletnich – ich opiekunów 
prawnych) na publikacje wizerunku. 
 

5. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wyżej określonych celów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zgoda na przetwarzanie danych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (dziecka, nad którym 
sprawuję opiekę): ………………………………………………………………………………………………………….. (imię 
i nazwisko dziecka) takich jak: imię i nazwisko, nazwę i adres przedszkola, w celu organizacji i 
przeprowadzenia GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „POLSKIE SYMBOLE 
NARODOWE” przez  Przedszkole nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie 
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, 
w jakim zostały zebrane. 
 

 ………………………………………………. (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)  
 
 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (dziecka nad 
którym sprawuję opiekę): 
………………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko 
dziecka) utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Przedszkole nr 2 im. Czerwonego Kapturka w 
Radzyminie, na potrzeby organizacji i przeprowadzenia GMINNEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO pt. „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”  w celach prewencyjno-promocyjnych. 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie, 
obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie oraz 
publikacji danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa i adres przedszkola) w materiałach 
promocyjnych.  

 
 ………………………………………………. (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 


