
ZGODA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………, wyrażam zgodę przystąpienia mojego dziecka do KONKURSU 
PLASTYCZNEGO ONLINE  „OBRAZKOWY DEKALOG MAŁEGO EKOLOGA ZABRZANINA ”, 
organizowanego przez Przedszkole Nr 7  w Zabrzu, zgodnie z regulaminem wysłanym do każdej placówki w 
Zabrzu

Dane dziecka (wypełniają rodzice):

Imię i nazwisko ………………………………, rok urodzenia ……………………………………..

Przedszkole do którego dziecko uczęszcza
                                                                         ……………………………………….
.

Wyrażam zgodę, aby:
praca była oznaczona imieniem i nazwiskiem dziecka        tak        nie       *   oraz numerem  Przedszkola do 
którego dziecko uczęszcza.

* niepotrzebne skreślić

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Przedszkole Nr 7 w Zabrzu , 41-800 
Zabrze Tel/32 271 1178 , http://przedszkole7.edu.pl/, email: p7ze@interia.pl. Administrator wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: kinga@informatics.jaworzno.pl.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać 
informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:
1) przesyłając wiadomość na adres e-mail: kinga@informatics.jaworzno.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora - Przedszkole Nr 7 w Zabrzu , 41-800Zabrze

Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO, czyli na podstawie dobrowolnej zgody 
na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.

Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału w konkursie, obsługi uczestników 
konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, w tym rozliczenia konkursu, prowadzenia dokumentacji 
związanej
z konkursem, jak również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody
przez osobę, której dane dotyczą.                                                                              

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na 
Państwa rzecz usług.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, 
sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia 
danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

                                                                                
……..................................................................…

                                                                                                              podpis
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