
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU 
 
 
 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Wyrażam / nie wyrażam* zgody na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie 
i rozpowszechnianie przez Zespół Szkół Miejskich nr3 w Jaśle, ul. Szkolna 38, 38-200 Jasło 
wizerunku mojego dziecka w formie fotografii, nagrań lub innych form utrwalania dla celów 
związanych z promocją Zespołu Szkół Miejskich nr3 w Jaśle. Wizerunek będzie 
rozpowszechniany w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Zespołu Szkół 
Miejskich nr3 w Jaśle – www.zsm3jaslo.pl 

 
………………………………………………………….. 

podpis Rodzica / Opiekuna 

 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie 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 tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, szkoły, 
klasy i danych kontaktowych mojego dziecka przez Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, 
w związku z udziałem w Szkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 
 

 
………………………………………………………….. 

podpis Rodzica / Opiekuna 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z siedzibą ul. Szkolna 38, 38-200 Jasło. 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zsm3jaslo.pl 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie Art. 6 t. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art.  9 ust. l lit. g 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz możliwości brania udziału w w/w Konkursie, 
odebrania nagrody oraz udostępnienia informacji o zwycięzcach i wyróżnionych. 
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na  
podstawie przepisów prawa. 
Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa. 
Ponadto posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jak również prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem 
możliwości wzięcia udziału w konkursie. 


