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ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW DO 

III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  
WIEDZY O SUWAŁKACH I SUWALSZCZYŹNIE 

 
 

 

 

 

 

 

Uczniowie reprezentują (nazwa i dane teleadresowe szkoły): 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

Opiekun zespołu 

Imię i nazwisko:................................................................................................................ 

Telefon kontaktowy / komórkowy:................................................................................... 

Adres e-mail: ....................................................................................................................

   

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia 
1.  

 
2.  

 
3.  
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          Suwałki, dnia …………………………… 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 
 

Jako opiekun prawny małoletniej/ego wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka ………………………………………………………………. przez Zespół Szkół Sióstr Salezjanek 

im. Jana Pawła II w Suwałkach, w celu przeprowadzenia oraz udokumentowania III Międzyszkolnego 

Konkursu Wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie poprzez publikację opisu oraz zdjęć zrobionych podczas 

konkursu na stronie internetowej oraz facebook-u ZSSS im. Jana Pawła II w Suwałkach i lokalnych 

portalach internetowych. 

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator 

danych przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 i 14 

RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody. 

                                                                                              
 

 …………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna) 

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  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, 
RODO) informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest, Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana 

Pawła II w Suwałkach, ul. Sejneńska 10, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi 
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

2. Dane kontaktowa do Inspektora Ochrony Danych e-mail: : iod@zssal.suwalki.pl. 
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia 

wydarzenia organizowanego przez Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. 
Sejneńska 10 i będą udostępniane na stronie szkoły. 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają profilowaniu. 
6. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana 

dziecka  jest niezbędne do wzięcia udziału Pana/Pani dziecka w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o 
Suwałkach i Suwalszczyźnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność wzięcia 
udziału. 

 
 
Zapoznałem się z treścią  
……………………………………………….. . 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 


