
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka 

w Mikołajkowym Konkursie Matematycznym 

 

Oświadczam, że:_____________________________________________________________  
           (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  
 
 

pozostaje pod moją władzą rodzicielską, a nadto, że:  

1. zapoznałem (-łam) się z regulaminem konkursu i go akceptuję;  

................................................................ 
Data i podpis rodzica/opiekuna 

2. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie; 

      ................................................................ 
                         Data i podpis rodzica/opiekuna 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Publiczną 
Szkołę Podstawową nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu na potrzeby 
konkursu;  

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

                            Data i podpis rodzica/opiekuna 
 
 

4. potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych.  

                                         ................................................................. 
                                                    Data i podpis rodzica/opiekuna 
 

5. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka na 
potrzeby konkursu zgodnie  z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 
               

          ................................................................ 
                                                     Data i podpis rodzica/opiekuna 
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