
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  

im. Z. Herberta w Lublinie 

Szkoła Podstawowa nr 45 

ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin 

Załącznik 2 

Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica) dziecka na przetwarzanie  

i publikację danych osobowych 

 

z Bullerbyn” i wyrażam zgodę, aby moje dziecko wzięło w nim udział. 

___________________________________________________________________________

(imię i nazwisko dziecka)  

 

Organizatora Konkursu „Moi przyjaciele z Bullerbyn”  

 

___________________________________________________________________________ 

 (imię i nazwisko dziecka oraz dane szkoły)  

przez Szkołę Podstawową nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie jako Administratora Danych 

Osobowych w ramach realizacji Konkursu „Moi przyjaciele z Bullerbyn”, w tym na 

podawanie do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska, klasy i szkoły w związku  

z udziałem w ww. konkursie.  

płatne wykorzystywanie przez Szkołę Podstawową nr 45 im.  

Z. Herberta w Lublinie danych osobowych dziecka tj imię, nazwisko, klasa, nr szkoły  

w celach związanych z organizacją oraz promocją Konkursu „Moi przyjaciele z Bullerbyn”: 

zkoły: www.sp45.lublin.pl 

 

 

 

 

___________________________ __________________________________________ 

(miejscowość i data) (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy) 

 

 

 

 

 

 



Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  

im. Z. Herberta w Lublinie 

Szkoła Podstawowa nr 45 

ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 

(dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/ Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane 

osobowe Pani/Pana dziecka gromadzonych w związku z organizowanym Konkursem „Moi przyjaciele 

z Bullerbyn”, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie 

danych osobowych. 

Informujemy, że:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu 

jest Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, dane adresowe: ul. Radzyńska 5,  

20-850 Lublin. 

2) Dane osobowe (imię, nazwisko, szkoła, klasa) przekazane w formularzu zgłoszeniowym  

przez nauczyciela/opiekuna będą przetwarzane w celu rekrutacji uczestników, przeprowadzenia oraz  

promocji Konkursu „Moi przyjaciele z Bullerbyn”  

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych - w zakresie rozpowszechniania wizerunku w celu promowania 

wydarzenia w mediach oraz wybranych portalach społecznościowych oraz Jednolity Rzeczowy 

Wykaz Akt Jednostek oświatowych miasta Lublin stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia 75/4/2017 

Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia normatywów 

kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta Lublin w zakresie obowiązku 

archiwizacyjnego. 

4) Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Ich niepodanie  

spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie. Zgoda może być w każdym czasie 

cofnięta. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

5) Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się 

na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Dane będą przechowywane przez czas rekrutacji i realizacji oraz promocji Konkursu. 

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, Administrator przetwarza je do 

czasu zakończenia realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody. 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych; 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 17 RODO;  

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 

18 RODO; 

e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych,  

które przetwarzane będą na podstawie zgody; 



f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych (RODO). 

 


