
 

..............................., dnia …....................  2021 r. 

(miejscowość i data)   

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 I ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 w zakresie realizacji VI GŁOGOWSKIEGO KONKURSU TRĘBACZY 

 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

moich*)/mojego dziecka   ………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

w świetle 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 – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz zezwalam 

na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na nagraniach audio-wideo wraz z danymi identyfikacyjnymi 

(imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły) do celów promocyjnych, edukacyjnych oraz archiwalnych, a także 

na stronach www organizatora konkursu. 

 

 

      

 ……………………………………………………………………… 
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego ucznia 

lub podpis uczestnika konkursu *)   

________ 

*) dot. osób pełnoletnich 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Klauzula informacyjna  
 

Administratorem danych osobowych ucznia jest Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Franciszka Liszta, 

ul. Jedności Robotniczej 14, 67-200 Głogów 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub iod@odoplus.pl 

Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 

j/w o ochronie danych w zakresie imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły oraz wizerunek w celu realizacji 

VI GŁOGOWSKIEGO KONKURSU TRĘBACZY. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych, w tym wizerunku, nie jest ograniczona czasowo, ilościowo 

i terytorialnie. 

Do danych osobowych dostęp będą mieli uprawnieni pracownicy Szkoły. Podane w zgłoszeniu na konkurs dane 

osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

gdy uzasadnione jest, że dane przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


