
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
W związku z przystąpieniem do IV EDYCJI KONKURSU “Dzień dla klimatu w naszym regionie”, ja, niżej podpisany oświadczam, że 

wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej zsbyslaw.pl wraz z podaniem imienia, 

nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu, 

 umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas konkursu 
na stronie internetowej zsbyslaw.pl. 

 

…………………………………………………………..……….................................……….  
imię, nazwisko uczestnika konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 
2) podanie danych jest dobrowolne,  3)mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.  

 

…………………………       …………………………………… 

(data)                                     Podpis składającego oświadczenie * 

* oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzice (opiekun prawny) nieletniego uczestnika  

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

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
W związku z przystąpieniem do IV EDYCJI KONKURSU “Dzień dla klimatu w naszym regionie”, ja, niżej podpisany oświadczam, że 

wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej zsbyslaw.pl wraz z podaniem imienia, 

nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu, 

 umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas konkursu 
na stronie internetowej zsbyslaw.pl. 

 

…………………………………………………………..……….................................……….  
imię, nazwisko uczestnika konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
3) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 
4) podanie danych jest dobrowolne,  3)mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.  

 

…………………………       …………………………………… 

(data)                                     Podpis składającego oświadczenie * 

* oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzice (opiekun prawny) nieletniego uczestnika  

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

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
W związku z przystąpieniem do IV EDYCJI KONKURSU “Dzień dla klimatu w naszym regionie”, ja, niżej podpisany oświadczam, że 

wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej zsbyslaw.pl wraz z podaniem imienia, 

nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu, 

 umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas konkursu 
na stronie internetowej zsbyslaw.pl. 

 

…………………………………………………………..……….................................……….  
imię, nazwisko uczestnika konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
5) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 
6) podanie danych jest dobrowolne,  3)mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.  

 

…………………………       …………………………………… 

(data)                                     Podpis składającego oświadczenie * 

* oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzice (opiekun prawny) nieletniego uczestnika  
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