
OŚWIADCZENIE 
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Zespół Szkół 

Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24,  
konkursie MECHANICZNA POMARA ŃCZA 

 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki  
  
........................................................................................................................................ 
                                                    (imię i nazwisko) 
 
Ucznia  klasy ...........................................................................................................................  
                                                 (nazwa i adres szkoły ) 
 
w organizowanym przez Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych  
w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24,   konkursie   MECHANICZNA POMARA ŃCZA    oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.  
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 z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 
10.05.2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego syna/córki: 

w zakresie: 
imię i nazwisko  
klasa, nazwa i adres szkoły  
dane rodzica/opiekuna, kontakt: telefon, e-mail, adres) 

 
 
 
Wyrażam/ nie wyrażam*   zgodę  na  udostępnienie  wizerunku  mojego  syna/córki  oraz publikacji 
zdjęć z konkursu MECHANICZNA POMARA ŃCZA   na stronie internetowej ZSEEiM. 
 
Klauzula informacyjna:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie jest Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych, 

Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego  24. 
2. Z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych  można się kontaktować  

tel. 33 8123543e-mail: iod.zseem@ mzo.bielsko.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu organizowanego przez ZSEEiM „Mechaniczna Pomarańcza” 
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to może Pani/Pan  realizować 

wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji konkursu. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 

 
 
 
 

……………………………………………….. 
                                                                                                               Podpis rodzica/opiekuna prawnego       

 
 

 
*Niepotrzebne skreślić 


