
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Działając jako opiekun prawny ucznia wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych ucznia dla Administratora danych osobowych, którym jest II Liceum 

Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie przy ul. Chełmońskiego 7, 75-631 

Koszalin. Zgoda udzielona jest  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach 

organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach 

konkursu. Zgoda obejmuje zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie imienia                  

i nazwiska, wieku, wizerunku i innych niezbędnych danych osobowych ucznia w formie 

papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej przez placówkę oświatową w celach 

promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych  

z organizowanym przez placówkę konkursem. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje brak możliwości 

uczestnictwa w konkursie.  

  

 

 

 …………………………………….  
 czytelny podpis opiekuna prawnego 

 

ZGODA NA WIZERUNEK 

na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 

2018 poz. 1191 ze zm.) wyrażam zgodę dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. 

Broniewskiego w Koszalinie przy ul. Chełmońskiego 7, 75-631 Koszalin,  

na rejestrowanie i publikowanie wizerunku ucznia w tym także prac powstałych podczas 

trwania konkursu (w postaci nagrań audio video, fotografii) i innych przedsięwzięć (tj. 

konkursy, występy, pokazy, zajęcia otwarte, itp.) oraz wykorzystanie ww. materiałów do 

promocji działalności II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie przy                        

ul. Chełmońskiego 7, 75-631 Koszalin poprzez media lokalne, regionalne i ogólnopolskie, 

strony internetowe, YouTube, portale społecznościowe oraz podczas wystaw. 

 

 

…………………………………….  
                 czytelny podpis opiekuna prawnego 



 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. 

Broniewskiego w Koszalinie przy ul. Chełmońskiego 7, 75-631 Koszalin  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Bielecki, z którym można skontaktować się 

telefonicznie: +48 94 344 65 85, e-mailowo: iod@broniewski.edu.pl.  

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie 

zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia 

informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, 

kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę 

konkursem.  

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, 

którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także 

podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.  

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich 

obowiązków wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody.  

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 

Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których 

zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.  
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