
ZAŁĄCZNIK NR 3 

Łódź, dn. ................... 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU 

PONIŻEJ SZESNASTEGO ROKU ŻYCIA 

 
My, niżej podpisani ....................................................................................................  

(imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych) 

 *Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka podanych 
w karcie zgłoszenia udziału w IX Konkursie Statystyka w Karierze niezbędnych do 
przeprowadzenia i udokumentowania przebiegu konkursu organizowanego przez 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 *Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem w/w  konkursu. 
 *Oświadczamy, że praca naszego dziecka zgłoszona do niniejszego konkursu jest 

autorska i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich 
oraz nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce ani wcześniej 
opublikowana. 

 Wyrażamy zgodę na zamieszczanie na stronie internetowej Łódzkiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wizerunku naszego dziecka 
utrwalonego jako uczestnika w/w konkursu w celu promocji konkursu i działalności 
edukacyjnej ŁCDNiKP. 

* pola wymagane 

.................................................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzkie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego z siedzibą w 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego jest pod adresem iod@lcdnikp.elodz.edu.pl 

3. Zgoda udzielona jest na czas trwania konkursu zgodnie z jego regulaminem. 
4. Jednocześnie zgodnie z Art. 13 Rozporządzeniem 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, przyjmuję do wiadomości, że:  

o przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
o po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte, 
o dane podaję dobrowolnie, 
o niniejszą zgodę mogę odwołać w formie pisemnej w dowolnym czasie bez wpływu na 

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

.................................................................................................... 
(podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

Łódź, dn. ................... 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU 

POWYŻEJ SZESNASTEGO ROKU ŻYCIA 

 
Ja, niżej podpisany(a) ....................................................................................................  

(imię i nazwisko ucznia – uczestnika konkursu) 
  

 *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie 
zgłoszenia udziału w IX Konkursie Statystyka w Karierze niezbędnych do 
przeprowadzenia i udokumentowania przebiegu konkursu organizowanego przez 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 *Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem w/w konkursu. 
 *Oświadczam, że moja praca zgłoszona do niniejszego konkursu jest autorska i nie 

narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie 
została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce ani wcześniej 
opublikowana. 

 Wyrażam zgodę na zamieszczanie na stronie internetowej Łódzkiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego mojego wizerunku utrwalonego 
jako uczestnika w/w konkursu w celu promocji konkursu i działalności edukacyjnej 
ŁCDNiKP. 

* pola wymagane 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzkie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego z siedzibą w 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego jest pod adresem iod@lcdnikp.elodz.edu.pl 

3. Zgoda udzielona jest na czas trwania konkursu zgodnie z jego regulaminem. 
4. Jednocześnie zgodnie z Art. 13 Rozporządzeniem 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, przyjmuję do wiadomości, że:  

o przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
o po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte, 
o dane podaję dobrowolnie, 
o niniejszą zgodę mogę odwołać w formie pisemnej w dowolnym czasie bez wpływu na 

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

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

(podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 
 


