
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA 

Sesji plakatowej dla szkół podstawowych 
 

Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym 
 

 

Organizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej Curie z siedzibą przy ul. Krupniczej 

44 w Krakowie 31-123 

Imię i nazwisko Uczestnika konkursu: 

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

- wyrażam zgodę udział w Sesji mojego Dziecka/Podopiecznego*.  

- wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego 

(takich jak: imię i nazwisko, wizerunek, klasa i nazwa Szkoły Uczestnika) w kanałach informacji i promocji 

prowadzonych przez Organizatora. 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki                                  REGULAMINU 
Sesji plakatowej dla szkół podstawowych Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym 
 

………………………………        …………………………………..  

MIEJSCOWOŚĆ, DATA       PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie, ul. Krupnicza 44, 31-123 
Kraków, adres email: sekretariat@zschkrakow.pl, tel: 12 422 32 20 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, a także w 
działalności edukacyjno-informacyjnej Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie w związku z wykonywaniem 
zadania realizowanego przez Administratora w interesie publicznym, które polega na upowszechnieniu w 
społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci szkół podstawowych, wiedzy z zakresu chemii i biologii.  
Będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust 1 lit. e ,  w związku z  Ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 
grudnia 2016 r. Art. 1 ust. 12, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej 
przepisami RODO.  
 
4.Dane osobowe zbierane na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania 
informacji o laureatach konkursu lub części składowych prac konkursowych, przetwarzane są również na 
podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 
 
5. Osoby, których dane osobowe będziemy przetwarzali, mają prawo:  

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

• do sprostowania swoich danych, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne,  

• do usunięcia danych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z 
prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych lub do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,  

• do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, ma prawo w każdej chwili wycofać 
zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody 
nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed 
jej cofnięciem.  
 
7.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. 
 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do organizacji i przeprowadzenia konkursu, 
a także promocji Konkursu oraz materiałów edukacyjnych.  
 
9.Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w pracy 
konkursowej w sposób zautomatyzowany. 
 
10. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: 
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
 

11.Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Kornelia Michalska. Można się z nią kontaktować za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor4@mjo.krakow.pl.  
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