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ZAŁĄCZNIK 2 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE 
RECYTATORSKIM ORGANIZOWANYM PRZEZ ZESPÓŁ 

SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO STAL W 
RZESZOWIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki: imię i nazwisko:  
 

……………………………………………………………………………… 

w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Zespół 
Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL w Rzeszowie, zwanym dalej 
Organizatorem Konkursu,  w dniu 17 marca 2022 roku.  

Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego: 

 

……………………..………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego syna / córki: imię i 
nazwisko: 
………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych związanych z 
promocją Konkursu na stronie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego 
STAL w Rzeszowie, pod adresem www.stalsms.pl, na profilu Organizatora 
Konkursu na platformie Facebook oraz Instagram.   

Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego: 

 

……………………..………………………………………………… 
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Dodatkowe informacje dla rodziców / opiekunów prawnych uczestników: 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 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 (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL)  

 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych oraz danych osobowych, w tym 
zdjęć Pani/ Pana dziecka jest Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL w 
Rzeszowie, ul. Adama Mickiewicza 1, 35-064 Rzeszów. 

2. Dane osobowe oraz wizerunek uczestnika konkursu będą przetwarzane na 
podstawie art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w 
celu: organizacji i promocji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego.  

3. Dane podane w formularzu zgłoszeniowym będą przechowywane zgodnie z 
obowiązkiem archiwizowania i przechowywania dokumentacji do dnia 
rozstrzygnięcia Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego.  

4. Podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie 
danych w zakresie wymaganym przez organizatora skutkuje brakiem 
możliwości uczestnictwa w konkursie.  

5. Wszelkie materiały zawierające wizerunek uczestnika Międzyszkolnego 
Konkursu Recytatorskiego są własnością Organizatora Konkursu i mogę być 
wykorzystywane jedynie w celach promocyjnych związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego. 

6. Po zakończeniu działań związanych z przeprowadzeniem Międzyszkolnego 
Konkursu Recytatorskiego, Organizator Konkursu zobowiązuje się do usunięcia 
wszelkich materiałów zawierających wizerunek uczestnika ze wszystkich 
nośników, na których wizerunek uczestnika został uwieczniony oraz 
bezwzględnie do niewykorzystywania wizerunku uczestnika w celach innych niż 
te związane z promocją i przeprowadzeniem Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego.  

	


