
OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………………………………… 
dla potrzeb niezbędnych do organizacji Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół podstawowych „Palcem po mapie”. 
Zgadzam się na opublikowanie jego imienia i nazwiska na liście laureatów (wynik co najmniej 90%) oraz wizerunku na stronie internetowej 
ZS nr 2 w Hrubieszowie i lokalnych stronach www. Podstawa prawna: Ustawa z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 
 
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o: 
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 1. 

2. Dane osobowe gromadzone są w celu zorganizowania konkursu. Publikowane będą jedynie dane laureatów konkursu. Wgląd w dane 
będą mieć jedynie upoważnione osoby. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

4. Mam prawo wglądu w treść podanych danych oraz ich poprawiania, uzupełniania i uaktualniania. 

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

                Miejscowość, data                                                                      podpis rodzica (prawnego opiekuna) 
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