
/dla Uczestników niepełnoletnich/ 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych mojego  
dziecka (imię, nazwisko) …………………………………………………………. 
przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Adama Mickiewicza w Przemyślu ul. Wincentego Pola 5  w celu 
organizacji XV edycji Szkolnych Prezentacji Artystycznych. Dane osobowe obejmują imię, 
nazwisko, miejsce nauki.   
Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a 
udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 
 

……..……………...................….                                                                .......................…………………..   
       miejscowość, data                                                                                          Podpis                                                            

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych wizerunkowych mojego  

dziecka (imię, nazwisko) .............................................…………………………………………………………. 

przez organizatora w celu promocji imprezy, publikacji wizerunku mojego dziecka w dokumentacji 

fotograficznej i filmowej na stronie internetowej i mediach w relacjach i materiałach z przebiegu 

konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.   

 

……..………………..................                                                         ............... ……………………..      
   miejscowość, data                                                                                                           Podpis                                                                                   

Klauzula informacyjna: 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 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), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 15 im. Adama Mickiewicza w 

Przemyślu, ul. Wincentego Pola 5 tel.: 16 678 55 76, email: sp15przem@wp.pl. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 511 143 799  lub adresem 
email: iodedukacja@um.przemysl.pl 
3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi  XV edycji Szkolnych Prezentacji 
Artystycznych 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Szkołę Podstawową 

nr 15 przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach). 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.  

7. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu dostępu do danych, które 
Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

 8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  

9. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą 
przetwarzania danych. 

10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia 

realizację celu opisanego w punkcie 3. 

12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania.  

/dla Uczestników pełnoletnich/ 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych  przez Szkołę 
Podstawową nr 15 im. Adama Mickiewicza w Przemyślu ul. Wincentego Pola 5  w celu 
organizacji XV edycji Szkolnych Prezentacji Artystycznych. Moje dane osobowe 
obejmują imię, nazwisko, miejsce nauki.   
Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie 
dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.  
 
 
……..……………….................                                                                  ……………………...................      
   miejscowość, data                                                                                                                       Podpis                                                                                   

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie moich danych wizerunkowych przez 

organizatora w celu promocji imprezy, publikacji mojego wizerunku w dokumentacji 

fotograficznej i filmowej, stronie internetowej i mediach w relacjach i materiałach z 

przebiegu konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.   

 
 
……..……………...............….                                                                   .................……………………..      
   miejscowość, data                                                                                                                           Podpis                                                                                   

 
Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 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), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 15 im. Adama Mickiewicza w 

Przemyślu, ul. Wincentego Pola 5 tel.: 16 678 55 76, email: sp15przem@wp.pl. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 511 143 799  lub adresem 
email: iodedukacja@um.przemysl.pl 
3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi  XV edycji Szkolnych Prezentacji 

Artystycznych 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Szkołę Podstawową 
nr 15 przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach). 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.  
7. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu dostępu do danych, które 

Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

 8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  
9. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą 

przetwarzania danych. 

10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych). 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia 

realizację celu opisanego w punkcie 3. 
12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania.  
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