
Załącznik nr 1

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Panteon Narodowy.

2. Dane  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celach  prawidłowego

przeprowadzenia konkursu „O życiu i osiągnięciach Karola Olszewskiego i Zygmunta

Wróblewskiego”.

3. Dane  mogą  być  udostępniane  osobom  upoważnionym  przez

Administratora jedynie  w celu prawidłowej realizacji konkursu.

4. Dane  będą  przechowywane  jedynie  przez  okres  niezbędny  do

prawidłowego  przeprowadzenia  konkursu,  w  tym  na  czas  ewentualnego

prezentowania wybranych prac. 

5. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego

przetwarzania,  a  w  przypadku  wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  danych  do  jej

wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,

które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

7. Uczestnikowi  przysługuje  prawo  skontaktowania  się  i  wniesienia

skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

8. Administrator  informuje także,  iż dane nie są poddane czynnościom

zautomatyzowanym, w tym nie są przedmiotem profilowania.  



Oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  informacją  dotyczącą  zasad

przetwarzania danych osobowych

Oświadczam,  iż  jako  rodzic/opiekun  prawny  dziecka  (imię  i  nazwisko
ucznia)………………………………………………………………,  biorącego
udział w konkursie „O życiu i osiągnięciach Karola Olszewskiego i Zygmunta
Wróblewskiego”,  organizowanym  przez  Fundację  Panteon  Narodowy,
zapoznałem/am  się  z  informacją  dotyczącą  zasad  przetwarzania  danych
osobowych.

Podpis Rodzica/opiekuna prawnego………………………………………………..

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i

nazwisko  uczestnika  konkursu)……………………………………………….przez

Fundację  Panteon  Narodowy w celu  przeprowadzenia  konkursu  plastycznego  „O

życiu  i  osiągnięciach  Karola  Olszewskiego  i  Zygmunta  Wróblewskiego”

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą dotyczącą zasad przetwarzania danych

osobowych, a wyrażona przeze mnie zgoda jest świadoma i dobrowolna.

Zostałem/am także  poinformowany/a,  że  wyrażona przez  mnie  zgoda może

zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail z adresu,

którego zgoda dotyczy, na adres podmiotu uprawnionego do przetwarzania danych

osobowych. Poinformowano mnie także, iż nie jest prowadzone profilowanie, a dane

nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy,  ani  udostępniane

organizacjom międzynarodowym.

Podpis Rodzica/opiekuna prawnego…………………………………………………



Załącznik nr 2

Zgoda na udział dziecka w konkursie

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko uczestnika 
konkursu) ………………………………………………………….na udział w konkursie: 
„O życiu i osiągnięciach Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego”, 
organizowanym przez Fundację Panteon Narodowy.

Podpis Rodzica/opiekuna prawnego…………………………………………….


