
 
           Załącznik nr 2 

 
 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 
 
 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział w XXI Festiwalu Piosenki Krajów Unii 

Europejskiej Radzyń Chełmiński 2022 r. organizowanym przez Zespół Szkół w Radzyniu 

Chełmińskim. 

 

……………………………………           ……………………………................                                                                                                                                                                                                                                 
Podpis Uczestnika      Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 
konkursu na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

                                                                       
                                                                                                              

................................................... 
                                

                                                            Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 
 
 
 
 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Radzyniu ul. Sady 14, 87 – 220 Radzyń Chełmiński,  tel. 566886167,      
e-mail: szkola@radzyn.edu.pl 

 Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane w celu w XIX Festiwalu Piosenki Krajów Unii Europejskiej 
Radzyń Chełmiński 2022 oraz archiwizacji dokumentów na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 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 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 
Dz.U.UE.L 2016.119. 

 Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka, ograniczenia ich 
przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej 
wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że 
dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 

 Okres przechowywania przez Administratora formularzy zgłoszeniowych wraz z zawartymi danymi moimi oraz mojego dziecka wynosi 2 
lata. 

 Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  jest  w  szczegó1nosci   ustawa   z   dnia   7   września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 
2017 r. poz.2198), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

 Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu a 
także nie będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej. 

 Publikacje wizerunku Uczestnika na stornach internetowych Organizatora, oraz na platformach Facebook i Youtube. 

 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w XXI Festiwalu Piosenki Krajów Unii Europejskiej Radzyń Chełmiński 
2022. 

 


