
 

 

 

 

Zgoda na publikację wizerunku 

 
 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnych z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka (imię, nazwisko, wizerunek) 

 

………………………………………………………………..  
 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

przez I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie 

 

                               
              

Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego 

dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: 

 administratorem Pani/Pana danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie, ul. 

Kopernika 2, 42-500 Będzin, 

 z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail  inspektor@bezpieczne-dane.eu 
celem przetwarzania Pani/Pana danych jest  udział VIII edycji konkursu matematyczno – geograficznego 

„Geomati”, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 81 ustawy z 4 lutego 

1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

 podanie danych jest dobrowolne, 

 podane dane będą przechowywane  do momentu wycofania zgody, 

 techniczne aspekty działania Internetu nie zapewniają 100% możliwości całkowitego usunięcia raz 

umieszczonych danych, które mogą zostać zarchiwizowane przez serwisy takie jak facebook, google czy 

web.archive.org, 

 dane nie będą przekazywane innych podmiotom, 

 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 

danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO, 

 dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 

prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

Zostałem(-am) poinformowany(-a) że tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mam 

prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody  

 

 

 

 

 

 

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

         (miejscowość, data)                                                                                                                (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

mailto:inspektor@bezpieczne-dane.eu

