
ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

NA UDZIAŁ UCZNIA W KONKURSIE   

1. XXIV  Ogólnopolski Turniej Na Najlepszego Ucznia W Zawodzie Cukiernik i Piekarz- etap wojewódzki 
2. II Ogólnopolski Turniej Na Najlepszego Ucznia W Zawodzie Kucharz- etap wojewódzki  

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka. 

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

Imię i nazwisko, /klasa/rok urodzenia 

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

Nazwa szkoły 

       w celu realizacji organizacji konkursu  XXIV  Ogólnopolski Turniej Na Najlepszego Ucznia W Zawodzie          
Cukiernik i Piekarz- etap wojewódzki, II Ogólnopolski Turniej Na Najlepszego Ucznia W Zawodzie Kucharz- 
etap wojewódzki   oraz upublicznienie ich na stronie:   www.zsps.krakow.pl 

Podanie powyższych danych jest niezbędne do udziału w konkursie. 

 

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

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

 

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU I UPUBLICZNIENIE DANYCH MOJEGO DZIECKA W ZWIĄZKU Z 
KONKURSEM  

1. XXIV  Ogólnopolski Turniej Na Najlepszego Ucznia W Zawodzie Cukiernik i Piekarz- etap wojewódzki 
2. II Ogólnopolski Turniej Na Najlepszego Ucznia W Zawodzie Kucharz- etap wojewódzki  

 

        Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka oraz 
na bezpłatne wykorzystanie i upublicznienie tego wizerunku i danych mojego dziecka na potrzeby budowania 
pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, poprzez umieszczenie zdjęć i 
filmów w na stronie:  www.zsps.krakow.pl 

  

 

….................................................................................................... 
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula Informacyjna 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkół Przemysłu 

Spożywczego w Krakowie   

2. Rodzic/prawny opiekun ma prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy 

czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. 

3. Rodzic/prawny opiekun ma prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

4. Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż do czasu 

zakończenia etapu edukacyjnego dziecka, a następnie zostaną zniszczone.  

5. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu można wnieść do 

organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą 

przetwarzane na podstawie Twojej zgody. 
7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 

Kraków, adres e-mail: inspektor4@um.krakow.pl 

 

 

Przyjmuję do wiadomości: 

 

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

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

mailto:inspektor4@um.krakow.pl

