
SKOL PODSTAWOWA Nr 2 
im. K. K. Baczyńskiego 

w Częstochowie 
ul. Baczy ńskiego 2a 

DS 000861771 
(Pieczęć  Administratora danych) 

Częstochowa, dn............................. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - konkursy, zawody sportowe 

1. Wyrażam 	zgodę 	na 	przetwarzanie 	danych 	osobowych 

.......................................w celu organizacji 	i 	wzi ęcia 	udziału 

(imię  i nazwisko dziecka/ucznia) 

w konkursie I zawodach sportowych 

(nazwa konkursu / zawodów sportowych) 

w dniu/dniach..............................„ organizowanym przez............................................. 

2. Podaj ę  dane osobowe dobrowolnie i o świadczam, że są  one zgodne z prawd ą . 
3. Zapoznałem(-am) si ę  z treścią  klauzuli informacyjnej, w tym z informacj ą  o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dost ępu do tre ści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.20 16 r.) informuj ę , że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szko ła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczy ńskiego z siedzibą  
w Częstochowie, ul. Baczyńskiego 2a, te ł : 34 322 04 55 e-mail: sp02edukcja.czestochowa.p1 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mo żliwy jest pod adresem e-mail: iodedsod.edu.pl , te ł : 34 362 51 05, 
wewn. 107 

3. Dane osobowe b ędą  przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzi ęcia udziału dziecka/ucznia 
w konkursie/zawodach 

sportowych ........................................................................................................................ 
(nazwa konkursu / zawodów sportowych i termin) 

zgodnie z regulaminem konkursu / zawodów sportowych. 
4. Dane osobowe b ędą  przekazywane wy łącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych. 
5. Dane osobowe przechowywane b ędą  przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 
6. Posiadaj ą  Państwo prawo do żądania od administratora dost ępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usuni ęcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowlonym momencie. 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz ędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

S. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak że odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udziału dziecka/ucznia w konkursie. 

DYREIR SZ3ŁY 

mniflarej 
(Podpis ipie/ęć  Dyrektora placówki oświatowej) 


