
Uwaga: ZGODA POZOSTAJE W SZKOLE, KTÓREJ UCZESTNIK JEST UCZNIEM!!!  
ZGODA NA UDZIAŁ W WARSZAWSKIM KONKURSIE  

”BEZPIECZNA PRZYGODA Z INTERNETEM” DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
ORGANIZOWANY PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

NR 82 IM. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE 
 
 
 
………………………………………………….….  
(imię, nazwisko uczestnika konkursu) 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 Jako osoba upoważniona do reprezentowania …………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka), oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka w organizowanym 

przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie 

KONKURSIE „BEZPIECZNA PRZYGODA Z INTERNETEM” DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 

 

Wyrażenie zgody na udział w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych uczestników konkursu.  

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych, regulaminem konkursu i akceptuję jego treść. 

 Mam świadomość, że:  
 

1. zgoda na udział dziecka w konkursie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

jego danych osobowych w celu realizacji konkursu, w tym na publikację danych 

identyfikacyjnych dziecka, w postaci podpisanych prac – w mediach jak i przez Szkołę 

Podstawową nr 82. 

2. relacje z gali finałowej konkursu, będą publikowane na następujących kanałach informacyjnych: 

• na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 82; 

• dane dziecka mogą być, będą udostępniane przez Szkołę Podstawową z Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie właścicielowi serwisu YouTube, podczas 

Gali Finałowej  konkursu oraz poprzez jej publikację na szkolnym kanale „Scena82” ; 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dziecka w celu przeprowadzania konkursu 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli zgoda; 

4. administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów realizacji WARSZAWSKIEGO 

KONKURSU „BEZPIECZNA PRZYGODA Z INTERNETEM” DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,  

w tym danych publikowanych w na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 82, jest 

organizator projektu; 



5. administratorem danych publikowanych na kanale „Scena82” w serwisie YouTube jest również 

firma Google Ireland Limited, siedziba: Gordon House, Barrow Street Dublin 4 w Irlandii, spółka 

zależna od amerykańskiej firmy Google Inc., właściciela serwisu YouTube. Z zasadami i celami 

przetwarzania danych przez firmę Google można zapoznać się tu: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.   

6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II nie ponosi 

odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez firmę Google. W sprawach dotyczących 

przetwarzania danych przez firmę Google i podmioty zależne, w tym np. w sprawach wycofania 

zgody lub usunięcia danych z jej zasobów, należy kontaktować się bezpośrednio z firmą Google; 

7. chcąc uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych przez 

poszczególnych administratorów lub aby skorzystać z praw osób, których dane dotyczą, należy 

kontaktować się z poszczególnymi administratorami. 

8. niepodanie danych lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych do realizacji konkursu będzie 

skutkowało brakiem możliwości zgłoszenia do konkursu. 

9. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam,  

iż przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych organizatora 

konkursu: iod.bemowo@edukompetencje.pl 

 
…………………………………… 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

