
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 
 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE HISTORYCZNYM 

ORGANIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU „ROK TOŻSAMOŚCI PRUSZCZA GDAŃSKIEGO” 

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia …………………………………………………………………………………………,   
                                                                Imię, nazwisko uczestnika konkursu 
ucznia klasy …………. Szkoły …..………………………………………………….…………………………………..……… 
w ………………………………………...……. , 

niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie historycznym 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Pruszcz Gdańskim w ramach projektu „ROK 

TOŻSAMOŚCI PRUSZCZA GDAŃSKIEGO” oraz przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie ich 

na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim wraz z podaniem imienia, 

nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu,  zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego w postaci 

zdjęć i filmów, na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu. 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 
2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,  

a w szczególności na liście zawierającej wyniki ww. konkursu, 
3) podanie danych jest dobrowolne, 
4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

Niniejsza zgoda:  

 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;  

 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  

 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali 
społecznościowych ww. podmiotów jak eTwinning, Facebook, Google dokumenty, Youtube, w 
gazetach, Internecie;  

 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na 
celu promocję ww. konkursu.        

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) 

względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki*, na 

potrzeby wskazane w oświadczeniu.  

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/córki*.  

Wiem, że w każdej chwili będę mógł odwołać zgodę  przez pisemne oświadczenie. 

 

………………………………………………..     ………………….………………… 

(Miejscowość, data)       (czytelny podpis) 
* Niepotrzebne skreślić 


