
Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla uczestników zajęć edukacyjnych( konkursy, 

rajdy, warsztaty, zielone szkoły) 
 

 

Klauzula zgody:  

 

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia………………………………………………………………………,   

                                                                            (imię, nazwisko uczestnika) 

urodzonego  ……………………………………………… w ………………………………………….. 

ucznia klasy …………. Szkoły ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………w …………………………………………  

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

„Na mapie świata jest takie miejsce...”pod hasłem   „ Drzewa w centrum 

uwagi”  organizowanym przez: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych,  Miejską 

Bibliotekę Publiczną  i Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli w Słupsku oraz 

przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie ich na stronach  internetowych ,  

w mediach itp. wraz  z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza 

uczestnik/uczestniczka konkursu zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

04.05.2016). 
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji  

i celów promocyjnych konkursu. 

 

Część informacyjna: 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 

1000) oraz  zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                          

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem  danych osobowych jest  Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych                         

ul. Poniatowskiego 4 a, 76-200 Słupsk.  

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzania  konkursu. 

3)  Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wyżej określonych celów.  

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, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6) Podanie danych jest  dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w zajęciach edukacyjnych.  

7) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@pomorskieparki.pl 

 

…………………………………..   ……………………………………….. 

                       (data)                       czytelny podpis składającego oświadczenie * 

  
* - oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika  


