
REGULAMIN

Szkolnego konkursu „Grecja jest nam bliska z Erasmusem+”

I. Organizatorzy konkursu:
- Nauczyciele  Zespołu Szkół   Nr 1 w Hrubieszowie – członkowie Zespołu  ds.  Realizacji

Projektów Erasmus+.
II. Patronat:

1. Patronat honorowy
      - Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.
III. Cele konkursu:

- rozbudzanie zainteresowania młodzieży kulturą Grecji;
- sprawdzenie i popularyzowanie wiedzy na temat historii, języka, kultury i tradycji Grecji

oraz potraw kuchni greckiej;
- zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy o dziedzictwie kulturowym Grecji;
- upowszechnianie wiedzy o programie Erasmus+;
- aktywizowanie pasji i zdolności młodzieży;
- wspieranie młodzieży w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań.

III.       Termin realizacji: 22 listopada 2022 r.
IV. Adresaci konkursu:

- uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie - uczestnicy wyjazdów do Grecji 
(w ramach mobilności programu Erasmus+).

V. Zakres tematyczny i wymogi formalne konkursu: 
1. Przedmiot konkursu:
- mity starożytnej Grecji;
- wiedza pozyskana podczas pobytu młodzieży w Grecji;
- materiał źródłowy, który  zostanie wskazany zainteresowanym uczniom.
2. Przebieg konkursu:
- do  konkursu  przystępują  reprezentanci  wszystkich  klas,  które  wyjeżdżały  do  Grecji

w ramach programu Erasmus+;
- w każdej z tych klas nauczyciele języka polskiego lub wychowawcy wyłonią maksymalnie

4 osoby, które w listopadzie przystąpią do testu sprawdzającego wiedzę; 
- konkurs  polegał  będzie  na rozwiązaniu testu zamkniętego,  składającego się  z  zagadnień

z  zakresu  historii,  literatury,  filozofii,  geografii,  sztuki  i  zdobyczy  cywilizacyjnych,
znajomości potraw kulinarnych Grecji oraz ogólnych założeń programu Erasmus+;

- organizator nie przewiduje miejsc ex aequo; 
- w  przypadku  uzyskania  takiej  samej  liczby  punktów  wśród  finalistów  organizator

przewiduje dogrywkę w formie ustnej;
- czas trwania konkursu 45 min. 
3 Przed przystąpieniem do konkursu należy dołączyć:
- kartę  zgłoszeniową uczestnika konkursu (załącznik nr  1 lub załącznik nr  2) zawierającą;

oświadczenie/zgodę  na udział oraz wykorzystanie danych osobowych i wizerunku dla celów
promocji konkursu na stronach internetowych, plakatach, w mediach itp.   

VI. Ocena prac i nagrody
1. Komisja konkursowa:

Prace konkursowe będą oceniane przez komisję w dniu konkursu. 
W  sprawach  spornych  głos  rozstrzygający  należy  do  przewodniczącego  komisji
konkursowej. Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. 



2. Laureaci  Konkursu  otrzymają  nagrody  za  zajęcie  I,  II,  i  III  miejsca.  Nagrody  zostaną
wręczone podczas  gali  finałowej  w dniu  25  listopada 2022 r.  w Zespole  Szkół   Nr  1  
w Hrubieszowie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. 

VII. Prawa i obowiązki uczestników Konkursu: 
1. Uczestnik ma prawo:
- do otrzymania wykazu materiałów pomocniczych w celu przygotowania się do konkursu;
- do godnego reprezentowania swojej klasy;
- do rzetelnej oceny pracy konkursowej z zachowaniem bezstronności i uczciwości;
- do życzliwego, podmiotowego traktowania.
2. Uczestnik ma obowiązek:
- czynnie uczestniczyć w działaniach związanych z konkursem;
- bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Konkursu.

VIII. Pozostałe ustalenia:
1. Ostateczna  interpretacja  Regulaminu  należy  do  organizatora  Konkursu.  Organizator

zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie programu gali finałowej.
2. Testy, po ich sprawdzeniu przez komisję konkursową, stają się dokumentami, do których

dostęp ma Przewodniczący Komisji Konkursowej. 
3. Testy,  po  ich  sprawdzeniu  przez  komisję  konkursową,  Przewodniczący  Komisji

Konkursowej udostępnia w uzasadnionych przypadkach uczniom, rodzicom, nauczycielom,
opiekunom  na  ich  indywidualny  wniosek.  Przeglądanie  prac  może  się  odbywać  tylko
w obecności Przewodniczącego Komisji Konkursowej.



Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych szkolnego konkursu  

„Grecja jest nam bliska z Erasmusem+”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie (adres: ul. Zamojska 18A,
22-500 Hrubieszów, adres e mail:zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl,
numer telefonu: (84) 696-33-38).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych  za pośrednictwem adresu
email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z publikowaniem na stronie internetowej
szkoły  zdjęć  uczniów biorących udział  w uroczystościach  szkolnych,  jak  również  wycieczkach
i  konkursach,  w  celu  promowania  działań  dotyczących  organizacji  uroczystości  szkolnych,
zapewnienia uczniom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności
społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu. 
4) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  osiągnięcia  przetwarzania  danych
osobowych, tj.  przez okres 5 lat.  Dane osobowe zostaną usunięte w przypadku cofnięcia zgody
oraz wniesienia żądania realizacji prawa do usunięcia danych osobowych.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6) Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z  przetwarzaniem Państwa danych  osobowych,  przysługują  Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
8) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
9) Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie  umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie  przepisów  prawa.  Dane  osobowe  będą  udostępniane  odbiorcom  strony  internetowej
szkoły.

                         _____________, _____________

                                                                                                (miejscowość)                (data)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka*
w zakresie wizerunku w związku z publikowaniem na stronie internetowej szkoły zdjęć uczniów
biorących  udział  w uroczystościach  szkolnych,  jak  również  wycieczkach  i  konkursach,  w celu
promowania  działań  dotyczących  organizacji  uroczystości  szkolnych,  zapewnienia  uczniom
warunków  rozwoju  zainteresowań  i  uzdolnień  oraz  kształtowania  aktywności  społecznej
i umiejętności spędzania wolnego czasu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.). 

mailto:inspektor@cbi24.pl
mailto:zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl


Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

______________________
(czytelny podpis, data)

* niepotrzebne skreślić

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

W  związku  z  publikowaniem  na  stronie  internetowej  szkoły  zdjęć  uczniów  biorących  udział
w uroczystościach szkolnych, jak również wycieczkach i konkursach, w celu promowania działań
dotyczących  organizacji  uroczystości  szkolnych,  zapewnienia  uczniom  warunków  rozwoju
zainteresowań  i  uzdolnień  oraz  kształtowania  aktywności  społecznej  i  umiejętności  spędzania
wolnego  czasu,  wyrażam  zgodę  na  rozpowszechnianie,  wykorzystanie,  utrwalanie,
zwielokrotnianie,  kopiowanie,  opracowanie  i  powielanie  mojego  wizerunku/wizerunku  mojego
dziecka*, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.).

_____________________________________________
  (zgoda rodziców/opiekunów prawnych/ucznia niepełnoletniego, data, podpis)

* niepotrzebne skreślić

Pytania oraz uwagi dotyczące udziału w Konkursie należy kierować do organizatorów.
Osoby do kontaktu: 

Monika  Jabłońska  -  Pedagog  szkolny,  Aleksandra  Pecyna-Łobocka  -  Nauczyciel  języka
angielskiego, Daniel Buchowiecki - Nauczyciel języka polskiego.



Załącznik nr 1

KARTA UCZESTNIKA
Konkursu „Grecja jest nam bliska z Erasmusem+”

(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….

Klasa ……………………………………….. wiek ……… (lat)

Dane kontaktowe (telefon , e-mail)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE Rodziców / Prawnych opiekunów

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA
konkursu „Grecja jest nam bliska”

(wypełniać czytelnie, drukowanymi literami)

………………………………………………….…………………………..
(imię i nazwisko Uczestnika)

*☐  Wyrażam  zgodę  na  udział mojego  dziecka  w  konkursie  „Grecja  jest  nam  bliska
z Erasmusem+”.  
*☐ Oświadczam,  że  zapoznałam(em)  się  i  akceptuję  warunki  przewidziane  w Regulaminie
konkursu.
*☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu zorganizowania
i  przeprowadzenia konkursu  „Grecja  jest  nam  bliska  z  Erasmusem+”.   Przyjmuję  do
wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna. 
*☐ W  związku  z  organizowaniem  i  promowaniem  konkursu  „Grecja  jest  nam  bliska
z  Erasmusem+”  wyrażam  zgodę  na  rozpowszechnianie,  wykorzystanie,  utrwalanie,
zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka w publikacjach
administratora oraz szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie: na stronie internetowej,                   
w  pismach  i  materiałach  promocyjnych  i  reklamowych, w  mediach  społecznościowych,
w prezentacjach multimedialnych     i spotach filmowych,
 
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona
czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie. 

*zaznaczyć właściwe

………………………………………………………
data i podpis Rodzica / Prawnego opiekuna

 



Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych  Zespół Szkół  nr 1 w Hrubieszowie (adres: ul.  Zamojska

18A,  22-500  Hrubieszów,  adres  e  mail:zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl,  numer  telefonu:
(84)696-33-38).

10) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo
kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 
11) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z publikowaniem na stronie internetowej
szkoły  zdjęć  uczniów biorących udział  w uroczystościach  szkolnych,  jak  również  wycieczkach
i  konkursach,  w  celu  promowania  działań  dotyczących  organizacji  uroczystości  szkolnych,
zapewnienia uczniom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności
społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu. 
12) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  osiągnięcia  przetwarzania  danych
osobowych, tj. przez okres 5 lat. Dane osobowe zostaną usunięte w przypadku cofnięcia zgody oraz
wniesienia żądania realizacji prawa do usunięcia danych osobowych.
13) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
14) Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
15) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
f) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
g) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
h) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
i) prawo do usunięcia danych osobowych;
j) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
16) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
17) Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie  umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie  przepisów  prawa.  Dane  osobowe  będą  udostępniane  odbiorcom  strony  internetowej
szkoły.

                         _____________, _____________

                                                                                                (miejscowość)                (data)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka*
w zakresie wizerunku w związku z publikowaniem na stronie internetowej szkoły zdjęć uczniów
biorących  udział  w uroczystościach  szkolnych,  jak  również  wycieczkach  i  konkursach,  w celu
promowania  działań  dotyczących  organizacji  uroczystości  szkolnych,  zapewnienia  uczniom
warunków  rozwoju  zainteresowań  i  uzdolnień  oraz  kształtowania  aktywności  społecznej  i
umiejętności spędzania wolnego czasu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.). 

mailto:inspektor@cbi24.pl


Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

______________________
(czytelny podpis, data)
* niepotrzebne skreślić

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

W związku z publikowaniem na stronie internetowej  szkoły zdjęć uczniów biorących udział  w
uroczystościach szkolnych,  jak również wycieczkach i  konkursach,  w celu promowania działań
dotyczących  organizacji  uroczystości  szkolnych,  zapewnienia  uczniom  warunków  rozwoju
zainteresowań  i  uzdolnień  oraz  kształtowania  aktywności  społecznej  i  umiejętności  spędzania
wolnego  czasu,  wyrażam  zgodę  na  rozpowszechnianie,  wykorzystanie,  utrwalanie,
zwielokrotnianie,  kopiowanie,  opracowanie  i  powielanie  mojego  wizerunku/wizerunku  mojego
dziecka*, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.).

_____________________________________________
(zgoda rodziców/opiekunów prawnych/ucznia niepełnoletniego, data, podpis)

_____________________________________________
(zgoda rodziców/opiekunów prawnych/ucznia pełnoletniego, data, podpis)

* niepotrzebne skreślić

 
 



Załącznik nr 2

KARTA UCZESTNIKA
Konkursu „Grecja jest nam bliska z Erasmusem+ ”

(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)
 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….

Klasa ……………………………………….. wiek ……… (lat)

Dane kontaktowe (telefon , e-mail) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA
konkursu „Grecja jest nam bliska”

(wypełniać czytelnie, drukowanymi literami)

………………………………………………….…………………………..
(imię i nazwisko Uczestnika)

*☐   Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Grecja jest nam bliskaz Erasmusem+ ”.  
*☐ Oświadczam,  że  zapoznałam(em)  się  i  akceptuję  warunki  przewidziane  w Regulaminie
konkursu.
*☐  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  w  celu  zorganizowania  
i  przeprowadzenia konkursu  „Grecja  jest  nam  bliska  z  Erasmusem+”.   Przyjmuję  do
wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna. 
*☐ W  związku  z  organizowaniem  i  promowaniem  konkursu  „Grecja  jest  nam  bliska
z  Erasmusem+”  wyrażam  zgodę  na  rozpowszechnianie,  wykorzystanie,  utrwalanie,
zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku w publikacjach administratora
oraz szkół,  których uczniowie biorą udział  w konkursie:   na stronie internetowej,  w pismach i
materiałach  promocyjnych  i  reklamowych,  w  mediach  społecznościowych,  w  prezentacjach
multimedialnych i spotach filmowych, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  (t.  j.  Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1062.).  Zgoda  na
rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona
nieodpłatnie. 

*zaznaczyć właściwe

 ……………………………………………………
data i podpis pełnoletniego uczestnika Konkursu

 



Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
2) Administratorem Państwa danych  Zespół Szkół  nr 1 w Hrubieszowie (adres: ul.  Zamojska

18A,  22-500  Hrubieszów,  adres  e  mail:zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl,  numer  telefonu:
(84)696-33-38).

18) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo
kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 
19) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z publikowaniem na stronie internetowej
szkoły  zdjęć  uczniów biorących udział  w uroczystościach  szkolnych,  jak  również  wycieczkach
i  konkursach,  w  celu  promowania  działań  dotyczących  organizacji  uroczystości  szkolnych,
zapewnienia uczniom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności
społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu. 
20) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  osiągnięcia  przetwarzania  danych
osobowych, tj.  przez okres 5 lat.  Dane osobowe zostaną usunięte w przypadku cofnięcia zgody
oraz wniesienia żądania realizacji prawa do usunięcia danych osobowych.
21) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
22) Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
23) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
k) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
l) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
m) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
n) prawo do usunięcia danych osobowych;
o) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
24) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
25) Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie  umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie  przepisów  prawa.  Dane  osobowe  będą  udostępniane  odbiorcom  strony  internetowej
szkoły.

                         _____________, _____________

                                                                                                (miejscowość)                (data)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka*
w zakresie wizerunku w związku z publikowaniem na stronie internetowej szkoły zdjęć uczniów
biorących  udział  w uroczystościach  szkolnych,  jak  również  wycieczkach  i  konkursach,  w celu
promowania  działań  dotyczących  organizacji  uroczystości  szkolnych,  zapewnienia  uczniom
warunków  rozwoju  zainteresowań  i  uzdolnień  oraz  kształtowania  aktywności  społecznej
i umiejętności spędzania wolnego czasu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.). 

mailto:inspektor@cbi24.pl


Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

______________________
(czytelny podpis, data)

* niepotrzebne skreślić

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

W związku z publikowaniem na stronie internetowej  szkoły zdjęć uczniów biorących udział  w
uroczystościach szkolnych,  jak również wycieczkach i  konkursach,  w celu promowania działań
dotyczących  organizacji  uroczystości  szkolnych,  zapewnienia  uczniom  warunków  rozwoju
zainteresowań  i  uzdolnień  oraz  kształtowania  aktywności  społecznej  i  umiejętności  spędzania
wolnego  czasu,  wyrażam  zgodę  na  rozpowszechnianie,  wykorzystanie,  utrwalanie,
zwielokrotnianie,  kopiowanie,  opracowanie  i  powielanie  mojego  wizerunku/wizerunku  mojego
dziecka*, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.).

__________________________________________________________________
(zgoda rodziców/opiekunów prawnych/ucznia niepełnoletniego, data, podpis)

* niepotrzebne skreślić


