
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych córki/syna  

 

.............................................................................................................................  

(imię i nazwisko ucznia) 

.............................................................................................................................  

(nazwa szkoły) 

 

oraz na  opublikowanie imienia i nazwiska dziecka i nazwy szkoły  na stronie internetowej organizatora, 

a także wizerunku i wyników przez niego uzyskanych w  Finale Wojewódzkim 42. Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym  dla szkół  podstawowych. 

 

 

 Data: ..................................     ........................................................ 
      /czytelny podpis rodziców/ 

 
 

 
Obowiązek informacyjny 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, ul. 
Jaśminowa 6, tel. 81 46 27 003 

2. Dane wykorzystywane będą przez nas w celu realizacji zadań związanych z organizacją turnieju. 
3. Imię, nazwisko, nazwę szkoły umieścimy na stronie internetowej organizatora: www.sp4leczna.pl 

w celu przekazania informacji o wyniku drużyny i ucznia. 
4. Wizerunek może pojawić się na zdjęciach lub w filmach w fotorelacji z finału turnieju i uroczystości wręczenia 

nagród. 
5. Wdrożyliśmy instrukcje, regulaminy i rozwiązania techniczne zabezpieczające dane przed: udostępnieniem 

osobie nieupoważnionej, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą 
nieuprawnioną, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem nieuprawnionym. 

6. Okres, przez jaki będziemy przetwarzali dane osobowe, wynika bezpośrednio z przepisów prawa, tzn. wynika z 
przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw szczególnych oraz jeżeli obligują nas do tego 
przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.), będziemy przechowywali dokumenty z danymi do czasu, aż upłynie okres 
obowiązujący nas w ww. ustawie. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem podanych danych osobowych dotyczą: żądania dostępu do tych danych, 
sprostowania danych, a także żądania ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania, jak również wydania sprzeciwu 
wobec przetwarzania. 

8. Dane, które zbieramy, nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. Dane nie będą przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

9. Zakres danych, jakich żądamy, wynika z regulaminu turnieju. 
10. Zgodnie z przepisami prawa informujemy, że przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 

 



 

Zgoda nauczyciela 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

 

............................................................................................................................. 

(imię i nazwisko nauczyciela) 

............................................................................................................................. 

(nazwa szkoły) 

 

związanych z organizacją w  Finału Wojewódzkiego 42. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym  dla szkół  podstawowych oraz na  opublikowanie imienia i nazwiska, nazwy szkoły, jak również 

wizerunku  na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej . 

 

 

Data: ..................................                 ........................................................ 
      /czytelny podpis nauczyciela/ 

 
 

 
Obowiązek informacyjny 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, 
ul. Jaśminowa 6, tel. 81 46 27 003 

2. Dane wykorzystywane będą przez nas w celu realizacji zadań związanych z organizacją turnieju. 
3. Imię, nazwisko, nazwę szkoły umieścimy na stronie internetowej turnieju: sp4leczna.pl 

w celu przekazania informacji o wyniku drużyny i ucznia. 
4. Wizerunek może pojawić się na zdjęciach lub w filmach w fotorelacji z finału turnieju i uroczystości 

wręczenia nagród. 
5. Wdrożyliśmy instrukcje, regulaminy i rozwiązania techniczne zabezpieczające dane przed: 

udostępnieniem osobie nieupoważnionej, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem  
z naruszeniem ustawy, zmianą nieuprawnioną, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem nieuprawnionym. 

6. Okres, przez jaki będziemy przetwarzali dane osobowe, wynika bezpośrednio z przepisów prawa, tzn. 
wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw szczególnych oraz jeżeli obligują 
nas do tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.), będziemy przechowywali dokumenty z danymi do czasu, aż 
upłynie okres obowiązujący nas w ww. ustawie. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem podanych danych osobowych dotyczą: żądania dostępu do tych 
danych, sprostowania danych, a także żądania ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania, jak również 
wydania sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Dane, które zbieramy, nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. Dane nie będą przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

9. Zakres danych, jakich żądamy, wynika z regulaminu turnieju. 
10. Zgodnie z przepisami prawa informujemy, że przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


