Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu Przedmiotowego
z
…….
organizowanego
przez
Łódzkiego
Kuratora
Oświaty
w województwie łódzkim dla uczniów
szkół podstawowych w roku szkolnym
2020/2021





OŚWIADCZENIE:
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU I AKCEPTACJĄ JEGO
POSTANOWIEŃ

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………,
rodzic/opiekun prawny ucznia……………………………………………………………………..…,
Imię, nazwisko uczestnika konkursu

ur. …………………………………………………………… w ………………………………………..
ucznia klasy …………. Szkoły …………………………………… w ………………………….……. ,
niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Wojewódzkim
Konkursie Przedmiotowym z ……………………………………………………………………….
Jednocześnie:
o wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody,
na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego dziecka na potrzeby dokumentacji i
celów promocyjnych konkursu na stronach internetowych szkoły, w której odbywa się
konkurs oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi;
o akceptuję regulamin danego konkursu;
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, w szczególności na
platformie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraz stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Łodzi.
2) podanie danych jest dobrowolne,
3) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
4) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Przedmiotowego z …………….
organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w województwie łódzkim dla uczniów
szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 wraz z załącznikami oraz akceptuję ich
zapisy,
5) dane

dotyczące

laureata

konkursu

zostaną przekazane do Okręgowej Komisji

Egzaminacyjnej w Łodzi.

…………………………………….…..
(data)

……………………………………………………..

czytelny podpis składającego oświadczenie

* - oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic/ opiekun prawny uczestnika

*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 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.2016.119. 1), dalej „RODO” informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Łódzki Kuratorium Oświaty, 90-446 Łódź,
al. Kościuszki 120a, tel. (42) 636-34-71, e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl;
2) inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Łodzi jest - Pan Adam Bar,
tel. (42) 636-26-76, e-mail: iod@kuratorium.lodz.pl;
3) cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 celem przetwarzania jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijania
zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, tworzenia
płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie
nauczycieli o szkół wspierających uzdolnionych uczniów,
 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
4) odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być podmioty, którym
należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
realizujące zadania w imieniu administratora;
5) prawa osób, uczestnicy konkursu mają prawo do - ochrony swoich danych osobowych,
dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania danych, ograniczenia ich
przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO, w stosunku do przetwarzania danych osobowych,
na które została wyrażona zgoda, ma prawo wycofać się ze zgody, oraz żądać usunięcia
danych;
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przystąpienia do
konkursu, osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania
danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa UODO;
7) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z przepisów prawa;
8) dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i
procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa w pkt 3;
9) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

…………………………………….…..
(data)

……………………………………………………..

czytelny podpis składającego oświadczenie

* - oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic/ opiekun prawny uczestnika

*

