
Obowiązek informacyjny  wobec uczestnika konkursu ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – PROMIENIOWANIE 

OJCOSTWA organizowany przez Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana  Pawła II w Gdyni 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni plac św. 

Andrzeja 2, 81-168 Gdynia.  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Danuta Ciecierska 

danuta.ciecierka.zsk@gmail.com Celem przetwarzania jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, 

rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny pozytywnej  

i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów. 

Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad. Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić 

je na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ramowym regulaminem konkursu. Decyzje dotyczące przetwarzania 

danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. 

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane te są 

zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie 

do konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

  

………..……………………          

   ( podpis rodziców/ opiekunów prawnych)  

  

 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku oraz prac uczniowskich 

 

Informacja: Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub naruszać w inny 

sposób dóbr osobistych dziecka. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć fotograficznych i dokumentacji filmowej, 

wykonanych przez lub na zlecenie Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II  w Gdyni, z udziałem mojego 

dziecka, w trakcie uczestnictwa w konkursie.   

 

Wyrażam/Nie wyrażam* zgody na wykonywanie w czasie trwania konkursu zdjęć i ich publikację, publikację 

danych dotyczących dziecka, jak również jego osiągnięć (prac) na terenie szkoły i/lub stronie internetowej Zespołu 

Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez szkołę prac mojego 

dziecka wytworzonych pod kierunkiem nauczyciela dla celów szkolnych.  

Niniejszym zrzekam się we własnym imieniu i imieniu mojego dziecka wszelkich roszczeń, w tym również 

odnośnie wynagrodzeń (istniejących i przyszłych) względem ZSK w Gdyni  z tytułu wykorzystywania wizerunku 

mojego dziecka oraz osób wymienionych powyżej na potrzeby wskazane w tym oświadczeniu i w sposób w nim 

opisany.  

 

………..……………………          

   ( podpis rodziców/ opiekunów prawnych)  
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