
Załącznik nr 20 
do Polityki Bezpieczeństwa Informacji 

 

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica dziecka) na 

przetwarzanie i publikację danych osobowych w ramach XII Ogólnopolskiego 

Jesiennego Konkursu Poezji Śpiewanej Na strunach poezji organizowanego 

przez Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie (dalej jako: 

konkurs) 

Proszę wybrać oświadczenia, które chce Pani/Pan złożyć, poprzez wstawienie znaku „X” 
w odpowiednim polu. Pole dotyczące upubliczniania danych osobowych oraz wizerunku są polami nie 
mającymi wpływu na możliwość uczestnictwa w konkursie. 

 

☐   Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka   ……………………………                   

w konkursie, w tym na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

jego organizacji oraz przeprowadzenia. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z:  

☐      regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki   

☐      klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

☐   Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 

mojego dziecka. za pośrednictwem strony internetowej szkoły. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku dziecka w celach 

związanych z organizacją oraz promocją konkursu, poprzez rozpowszechnianie 

wizerunku:  

• na stronie internetowej szkoły;  

• Facebook szkoły;  

• na tablicach informacyjnych szkoły;  

• w kronice szkoły;  

• w gazetce szkolnej;  

• na potrzeby promocji szkoły;  

• w publikacjach wydawanych przez szkołę.  

 

 

  

 

 

…………………………………                   …………………………………    
(miejscowość i data)          (czytelny podpis 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 
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Zgoda pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie i publikację danych 

osobowych w ramach organizowanego przez Zespół szkół nr 1 im. Władysława 

Grabskiego w Lublinie XII Ogólnopolskiego Jesiennego Konkursu Poezji 

Śpiewanej Na strunach poezji (dalej jako: konkurs) 

Proszę wybrać oświadczenia, które chce Pani/Pan złożyć, poprzez wstawienie znaku „X” 
w odpowiednim polu. Pole dotyczące upubliczniania danych osobowych oraz wizerunku są polami nie 
mającymi wpływu na możliwość uczestnictwa w konkursie. 

 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do organizacji oraz przeprowadzenia konkursu. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z: 

☐    regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki 

☐    klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

☐ Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia                                

i nazwiska. za pośrednictwem strony internetowej szkoły. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku w celach 

związanych z organizacją oraz promocją konkursu, poprzez rozpowszechnianie 

wizerunku: 

• na stronie internetowej szkoły;  

• Facebook szkoły;  

• na tablicach informacyjnych szkoły;  

• w kronice szkoły;  

• w gazetce szkolnej;  

• na potrzeby promocji szkoły;  

• w publikacjach wydawanych przez szkołę.  

 

 

 

…………………………………                   …………………………………    
(miejscowość i data)           (czytelny podpis 

uczestnika konkursu) 
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