
 

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

W I WOJWÓDZKIM KONKURSIE HISTORYCZNO-LITERACKIM   

„WIELKOPOLANIE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego 

dziecka………………………………………………………………………………………… 

Przez Organizatorów Konkursu:  

1. Szkołę Podstawową nr 2 w Mosinie na stronie internetowej szkoły 

https://sp2mosina.edu.pl/,www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-2-w-Mosinie, 

 w czasopiśmie „Dwójeczka” oraz w lokalnych mediach. 

2. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie: na stronie internetowej https://zabikowo.eu oraz 

https://www.facebook.com/Muzeum-Martyrologiczne-w-%C5%BBabikowie-

106589434437361/?rf=572181026319283 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie znane w dniu jej wyrażenia formy publikacji zdjęć.  

Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie  

w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne tylko i wyłącznie w celach 

promujących I Wojewódzki Konkurs  Historyczno-Literacki „Wielkopolanie w czasie II 

wojny światowej”.  

 

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

                                                                                    data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

https://zabikowo.eu/


 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) podczas 

I WOJWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-LITERACKIEGO 

 „WIELKOPOLANIE  W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

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

przez Organizatorów Konkursu: Szkołę Podstawową nr 2 w Mosinie oraz Muzeum 

Martyrologiczne w Żabikowie.  

 

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

                                     data i podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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, s. 1)  

zostałam(em) poinformowana (y) i przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorami danych osobowych są:  

a) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie  

ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina,  e-mail: sekretariat@sp2mosina.edu.pl  

b) Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2,      

62-030 Luboń,  e-mail: muzeum@zabikowo.eu, tel. 61 813 06 81 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: 

a) w Szkole Podstawowej nr 2 Mosinie: Sebastian Łabowski, adres e-mail: 

inspektor@bezpieczne-dane.eu  

mailto:muzeum@zabikowo.eu


b) w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie: Katarzyna Ślusarek, adres e-mail: 

iod_muzeum@rodo.pl 

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych 

Administratorów danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź  

w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody (art.6 ust.1 lit a RODO) na 

przetwarzanie danych osobowych  w celu określonym przy pozyskiwaniu przez 

Administratorów danych osobowych przedmiotowej zgody.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 

odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  

7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa.  

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia 

danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  

10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do 

jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.  

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

 

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

                                            data i podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 

 

 


