
ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZESTNIKA

 

………………………………………….. 

imię i nazwisko uczestnika

………………………………………….. 

klasa

 …………………………………………..

 nazwa i adres szkoły 

 

OŚWIADCZENIE

 Oświadczam,  że  zapoznałem/zapoznałam się  z  regulaminem i  wyrażam zgodę na  udział

mojej  córki/mojego  syna  ........................  w ogólnopolskim  konkursie  języka  angielskiego

High School Challenge organizowanym przez  nauczycieli języka angielskiego szkół średnich

zrzeszonych w grupie TAW (Teachers After Work). W przypadku gdy moja córka/mój syn

zostanie laureatem konkursu zgadzam się na przekazanie grupie TAW danych osobowych

(imienia,  nazwiska  i nazwy  szkoły),  w  celu  przygotowania  dyplomu.  W  pozostałych

przypadkach dane uczestników będą zakodowane.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  

a) udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego High School Challenge Pani/Pana

dziecka; 

b) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w celu promowania osiągnięć i umiejętności

ucznia 

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego  na Administratorze

wynikającego  z Rozporządzenia  MENiS z  dnia  29 stycznia  2002r.  w sprawie organizacji

oraz sposobu przeprowadzania  konkursów, turniejów i  olimpiad  (Dz.  U.  Nr 13,  poz.  125,

z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580). 

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka:  

a) nie będą przekazywane osobom trzecim; 

b) mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania: 



- na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

-  na  podstawie  zawartej  z  Administratorem  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych

osobowych; 

c) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

5. Dane przechowywane będą do końca roku szkolnego 2022/2023.  

6. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:  a) prawo dostępu do swoich danych

osobowych  (art.  15),  do  ich  sprostowania  (art.  16),  ograniczenia  przetwarzania  (art.  18);

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka

w konkursie.  

8.  Podane  dane  osobowe  nie  będą  służyć  do  monitorowania  zachowania  celem

zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. 

……….…………………... ……..……………………………………..

 (miejscowość, data)              (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)

 


