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Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Szkół Podstawowych- PKOrt”SP” 
 

Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu lub powołanego  
do szkolnej komisji konkursowej 

 
 
………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko  
 
………………………………………………………….. 
Nazwa szkoły, adres  
 
 

Oświadczam, że akceptuję postanowienia regulaminu Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla Szkół 
Podstawowych- PKOrt”SP” 

 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 4.5.2016 r. 
L 119/1, dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym 
jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka, 

reprezentowana przez Dyrektora szkoły, dla celów zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu. 
Zgodę wyrażam dobrowolnie.  
       .     
            
          ………………………………………………….. 
             
           data i czytelny podpis  
 
Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku  
 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.), wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* 
w formie zdjęcia i materiałów audiowizualnych przez administratora danych, którym jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka, reprezentowana przez Dyrektora 

szkoły w związku z udziałem w Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla Szkół Podstawowych- PKOrt”SP” 
 
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) na stronie internetowej administratora       TAK ☐  NIE ☐ 

2) w gablotach informacyjnych w siedzibie administratora     TAK ☐  NIE ☐ 

3) na stronie portalu Facebook administratora      TAK ☐  NIE ☐ 

Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA i odbiorcą 

danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii 

Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy 

partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. 

               
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną na temat przetwarzanych danych osobowych.
       
 
         .………………………………………………..  
                
        data i czytelny podpis składającego oświadczenie 


