
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY 

NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie, 

danych osobowych mojego dziecka/dziecka, nad którym sprawuję opiekę prawną, w celu organizacji konkursu ,,II 

WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI BAJKOWEJ”, kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy 

wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. Moja zgoda ważna jest teraz i w przyszłości pod warunkiem braku 

zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia 

danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. 

Wyrażam zgodę na ogłoszenie wyników konkursu mojego dziecka/dziecka, nad którym sprawuję 

opiekę prawną, z użyciem jego danych osobowych (imienia i nazwiska) na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie. 

Wyrażam zgodę na przesłanie wyników konkursu mojego dziecka/dziecka, nad którym sprawuję opiekę 

prawną, z użyciem jego danych osobowych (imienia i nazwiska) e-mailem do szkół, uczestników oraz ich 

nauczycieli. 

Jestem świadoma/y, że: 

• administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego z siedzibą  

w Lublinie, przy ulicy Balladyny 22, 20-601 Lublin, 

• w celu organizacji konkursu ,,II WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI BAJKOWEJ” Szkoła 

Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie pozyskuje dane osobowe w zakresie wskazanym 

w karcie zgłoszenia, 

• dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania oraz archiwizacji 

danych, w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, nie będą one podlegały dalszemu 

przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w 

sposób zautomatyzowany, 

• przysługują mi jako rodzicowi/opiekunowi prawnemu na podstawie przepisów, w szczególności 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, prawa, w tym dostępu do danych, mojego 

dziecka/dziecka, nad którym sprawuję opiekę prawną ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych z bazy SP nr 3  

w Lublinie, a także prawa do przenoszenia danych lub odwołania zgody w dowolnym momencie, przy 

czym, jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania 

zgody; skorzystanie z tego prawa uniemożliwi udział dziecka w konkursie,  

• dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawionych, zgodnie  

z oświadczeniem zgody oraz na mocy przepisów prawa lub takich, z którymi Administrator zawrze 

umowy o współpracy, m.in. biorących udział w organizacji konkursu. 

 

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka (imię i nazwisko): 

 

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

 

 

 

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

         /data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ 

 


