
 

   
 

Załącznik do Regulaminu konkursu „Dbam o życie” (zgoda na udział ucznia w Konkursie) 

 

ZGODA NA UDZIAŁ  W KONKURSIE 

 

  Potwierdzam zgodę na udział mój/mojego dziecka ___________________________(imię i nazwisko 

uczestniczki/uczestnika) w konkursie pt. „Dbam o życie” organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące nr XII we 

Wrocławiu.  

Ponadto oświadczam, że moja/mojego dziecka praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy. 

Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z mojej/mojego dziecka pracy podczas wystawy 

pracy na konferencji Wrocławski test na HIV, w dniu 2 grudnia 2019  w godz. 8.00-14.00. 
                                                            

________________                                               __________________ 
Miejscowość i data                                     Podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Klauzula informacyjna 
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu pt. „Dbam o życie” (dalej: Konkurs) jest Liceum Ogólnokształcące nr XII  
im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 2A, 53-605 Wrocław . 
Inspektor ochrony danych - CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań, e-mail 
inspektor@coreconsulting.pl.  
Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z 
jego regulaminem, a w przypadku osób nagrodzonych i wyróżnionych w celu wydania nagród.  Ponadto dla uczestników, dla których 
została wyrażona zgoda na publikację, będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz jego Organizatora.   
Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach 
archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane, na które wyrażona została zgoda, 
przetwarzane będą przez Organizatora przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu – tj. opublikowanie danych osobowych 
laureatów na stronie www – chyba, że uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie. Dane nie podlegają 
profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych przez Organizatora.  

Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres: Liceum Ogólnokształcące nr XII  
im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu , pl. Orląt Lwowskich 2A, 53-605 Wrocław  lub mailowo na 
inspektor@coreconsulting.pl. Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 
regulacje w obszarze ochrony danych osobowych.  
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