
I MAŁOPOLSKI KONKURS  
INSTRUMENTALNY 

„OD GAWOTA DO FOKSTROTA” 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w karcie zgłoszenia na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu.  Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(zwanej  dalej RODO) poinformowano mnie, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest  Szkoła Muzyczna I st. w Dobrej; 
2. Dane osobowe mojego dziecka przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia konkursu i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisów prawa; 
3. Administrator nie planuje przekazania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 
4. Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5. Posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie 
danych mojego dziecka narusza przepisy prawa; 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału  
w Konkursie; 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udokumentowania przeprowadzonego Konkursu. 

 
 

……………....……………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 
Wyrażam zgodę dla mojego dziecka ………………………………………………………….. 
                                                                                        (imię, nazwisko dziecka) 
 

na nieograniczone czasowo i nieodpłatne upublicznianie fotografii  
z wizerunkiem mojego dziecka, nagrań audio/video lub innych promujących 
materiałów związanych z organizacją Konkursu, wraz z danymi identyfikującymi 
w zakresie imienia i nazwiska uczestnika: 

Tak Nie 

na stronie internetowej Szkoły pod adresem www.dobramuzyczna.pl   

na profilu facebookowym Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobrej,   

w gablocie Szkoły Muzycznej I st. w Dobrej.   

w innych wewnątrzszkolnych materiałach pamiątkowych upamiętniających organizację 

Konkursu 
  

 

Podpis rodzica / prawnego opiekuna: ………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego założenia 

 
……………....……………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 


