
Zgoda na przetwarzanie danych nauczyciela/opiekuna 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych…….…………………………………………………….  
                                                                                                                                                                 (imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna)  

przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Michowicach reprezentowaną przez Dyrektora, 
Michowice 51, 96-130 Głuchów w celu organizacji i przeprowadzenia GMINNEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO „Segregujemy odpady, bo takie mamy zasady” . 
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu w jakim 
dane zostały zebrane.  

……..………..…………………………………….  
                                                                                                                                                             (podpis nauczyciela/opiekuna) 

 

 
 Zgoda na przetwarzanie danych dziecka  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………. 

                                                                                                                             (imię i nazwisko dziecka)  
takich jak: imię i nazwisko, nazwa szkoły oraz klasa przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka                     
w Michowicach reprezentowaną przez Dyrektora, Michowice 51, 96-130 Głuchów w celu organizacji               
i przeprowadzenia GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Segregujemy odpady, bo takie mamy 
zasady”.  
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu w jakim 
dane zostały zebrane.  

…………………………………………………………….  
                                                                                                                                             (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku i udostępnienie danych  
 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Michowicach 
reprezentowaną przez Dyrektora, Michowice 51, 96-130 Głuchów (w przypadku wyrażenia zgody należy 

zakreślić pole po lewej stronie):  

o danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły do której uczęszcza dziecko 
  

o wizerunku mojego dziecka ……………………..…………………………………………………………………………….. 

utrwalonego w związku z uczestnictwem mojego dziecka w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM 
„Segregujemy odpady, bo takie mamy zasady” na stronie internetowej w/w placówki pod 
adresem www.spmichowice.pl , na stronach internetowych organu prowadzącego oraz w prasie 
lokalnej, mediach i innych wydawnictwach w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu 
oraz promocji w/w placówki. Zgoda obowiązuje do czasu jej odwołania, jest nieodpłatna, nie jest 
ograniczona ilościowo ani terytorialnie.  
Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu 
do treści danych określonych w zgodzie, ich poprawienia oraz wycofania złożonej zgody.  
Wizerunek oraz dane osobowe dziecka dziecka/podopiecznego nie mogą być użyte w formie lub 
publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych 
dziecka/podopiecznego.  
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez 
Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Michowicach reprezentowaną przez Dyrektora, Michowice 
51, 96-130 Głuchów, będącymi realizacją obowiązki informacyjnego określonego w art. 13 RODO, 
znajdującymi się na stronie internetowej placówki.  
 

………………………………..…………………………………….  
                                                                                                                   (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

http://www.spmichowice.pl/

