
Wrocław, dnia . . . . . . . . . . . . .  

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu   
Szkolny Poliglota 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych uczestnika konkursu  
Szkolny Poliglota  (zwanego dalej Konkursem): 
 

…………………………...………………………….….., 
imię i nazwisko uczestnika Konkursu 

 

……………………………………….………………. 
 

 
……………………………………….………………. 

nazwa i adres szkoły 

 

przez 
Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego,  
pl. Orląt Lwowskich 2a, 53-605 Wrocław,  
reprezentowane przez Dyrektora – Danutę Daszkiewicz-Ordyłowską   

w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu  
 
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie 
brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania 
swoich danych. Administratorem danych osobowych jest  Dyrektora Liceum Ogólnokształcącym Nr XII im. 
Bolesława Chrobrego, pl. Orląt Lwowskich 2a, 53-605 Wrocław. Administrator danych zapewnia ochronę 
podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika Konkursu, Zgodnie z Art. 81 ust. 1 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych . (tekst jednolity DzU 2006 nr 90, poz. 
631) 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania danych osobowych oraz wizerunku uczestnika Konkursu 
poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego Nr XII  im. Bolesława Chrobrego 
we Wrocławiu oraz na tablicach ściennych i w folderach szkolnych do celów informacyjnych, marketingowych  
i promocji szkoły.  

 Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

 

………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia   

 

 

 

 



Wrocław, dnia . . . . . . . . . . . .  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych opiekuna uczniów biorących 
udział w konkursie Szkolny Poliglota 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

 

…………………………...………………………….….., 
imię i nazwisko nauczyciela 

 

……………………………………….………………. 
 

 
……………………………………….………………. 

nazwa i adres szkoły 

 

w związku z pełnieniem obowiązków opiekuna 
 
 …………………………...………………………………………………………..….….. 
 
…………………………...………………………………………….……………………. 

imiona i nazwiska uczestników Konkursu 

uczestników konkursu Szkolny Poliglota (zwanego dalej Konkursem)  

 
przez  
Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego,  
pl. Orląt Lwowskich 2a, 53-605 Wrocław,  
reprezentowane przez Dyrektora – Danutę Daszkiewicz-Ordyłowską   

w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu 
 
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do 
wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest  Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącym Nr XII im. Bolesława Chrobrego, pl. Orląt Lwowskich 2a, 53-605 Wrocław. Administrator 
danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie 
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 
 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego  wizerunku. Zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z 
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.. (tekst jednolity DzU 2006 nr 90, poz. 631) 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania danych osobowych oraz wizerunku opiekuna 
uczestników Konkursu poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego Nr XII  im. 
Bolesława Chrobrego we Wrocławiu oraz na tablicach ściennych i w folderach szkolnych do celów 
informacyjnych, marketingowych i promocji szkoły.  

 Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

………….……………… 

                                                                                                                                Data i   podpis nauczyciela  


