
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

dla nauczycieli uczniów przystępujących do konkursu plastycznego "Mój wymarzony zawód-z 

Ekonomikiem na wesoło". 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA …………………………………….………………………………………………………………… 

 

W związku z udziałem moich uczniów w konkursie plastycznym „Mój wymarzony zawód-z 

Ekonomikiem na wesoło” wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich moich danych osobowych, podanych przeze mnie 

na formularzu zgłoszeniowym do konkursu, w postaci imienia i nazwiska, nazwy szkoły, którą 

reprezentuję, adresu e-mail oraz numeru telefonu, do celów przeprowadzenia konkursu. Karty 

zgłoszeniowe oraz podane na nich dane będą przechowywane  w celach archiwizacyjnych.  

TAK            NIE * 

Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn.  zm.) na 

stronach www organizatora ww. konkursu, w artykułach stanowiących sprawozdanie przeprowadzenia 

ww. konkursu. Wizerunek będzie przechowywany na ww. witrynach bezterminowo.   

TAK            NIE * 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich, 

ul. Piłsudskiego 26, 26-200 Końskie, tel. 41 372 34 68, e-mail: sekretariat@ekonomik-konskie.pl. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Joanną Trusińską możliwy jest pod numerem tel. nr 22 

3500140 lub adresem e-mail: biuro@inbase.pl 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest art. 6 ust. 1 

lit.a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn.  zm.) związanych z moim 

uczestnictwem w konkursie plastycznym "Mój wymarzony zawód-z Ekonomikiem na wesoło" 

organizowanym przez Administratora. 

Data i miejscowość 

mailto:biuro@inbase.pl


4) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

6) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisów prawa. 

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

9) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

10) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.  

* Proszę zakreślić wybraną odpowiedź. 

 

 
Podpis nauczyciela 


