
      OŚWIADCZENIE 

Nazwa szkoły uczestnika konkursu 

  ………..……………………………………………… w ………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………………………………………… 

dla potrzeb niezbędnych do organizacji XXIV Konkursu 
Matematycznego im. dra F. Jakóbczyka dla uczniów klas 7. i 8. szkół 
podstawowych.  

   Zgadzam się na opublikowanie jego imienia i nazwiska, uzyskanego wyniku 
(bardzo dobrego albo celującego) oraz wizerunku na stronie internetowej XXI 

Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki lub w prasie 
lokalnej. 

Oświadczam,  że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także że zostałam(em)  
zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) poinformowany, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XXI LO im. św. Stanisława Kostki 
w Lublinie, 20-124 Lublin ul. Ks. Michała Słowikowskiego 6, 

2) kontakt z organizatorem w sprawie przetwarzania danych – iod@biskupiak.pl, 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji XXIII Konkursu Matematycznego im. dra 

F. Jakóbczyka - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c - Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016)/ w celu 
zorganizowania konkursu, 

4) odbiorcami danych osobowych może być: firma niszcząca dokumenty (PSM sp. z o.o.), prasa 
lokalna (wizerunek),  

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celu, nie dłużej 
niż 1 rok; dane wizerunkowe oraz wyniki laureatów umieszczone na stronie internetowej będą 
przechowywane bez ograniczenia czasowego, 

6) zgodnie z przepisami RODO przysługuje prawo do: 

• dostępu do swoich danych, 

• sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

• ograniczania przetwarzania danych, 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
7) Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, 
8) Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu. 

        
 
 
..................................................          ............................................. 
Miejscowość, data                       podpis rodzica (prawnego opiekuna)  
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