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Załącznik nr 3 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Mistrzostwach i przetwarzanie 
danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem 

 i akceptacja jego zapisów. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Mistrzostwach 

Ja, niżej podpisany rodzic/opiekun prawny*…………………………………………………………………………… 
       (Imię i nazwisko uczestnika mistrzostw) 

ucznia klasy …………………… Szkoły …………………………………………………………………………………………… 

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

oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w V MISTRZOSTWACH POWIATU 
KIELECKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WARCABACH KLASYCZNYCH w roku szkolnym 
2022/2023 w dniu 1 kwietnia 2023 r.  

…………………………………………………………………………… 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 

 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 

Ja, niżej podpisany rodzic/opiekun prawny*…………………………………………………………………………… 
       (Imię i nazwisko uczestnika mistrzostw) 

ucznia klasy …………………… Szkoły …………………………………………………………………………………………… 

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

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych  
(w zakresie: imienia i nazwiska) i danych osobowych mojego dziecka (w zakresie: imienia  
i nazwiska, daty urodzenia, klasy, nazwy szkoły)  - w celu organizacji i przeprowadzenia  
V MISTRZOSTW POWIATU KIELECKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WARCABACH 
KLASYCZNYCH w roku szkolnym 2022/2023 przez organizatora mistrzostw tj. Szkołę 
Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku z siedzibą w Chmielniku, ul. Szkolna 7,  
26-020 Chmielnik – Administratora Danych. 

…………………………………………………………………………… 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 
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Oświadczenie o przetwarzaniu danych 

Ja, niżej podpisany rodzic/opiekun prawny*…………………………………………………………………………… 
       (Imię i nazwisko uczestnika mistrzostw) 

ucznia klasy …………………… Szkoły …………………………………………………………………………………………… 

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

wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka przez 
organizatora mistrzostw tj. Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku z siedzibą  
w Chmielniku, ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik – Administratora Danych oraz współorganizatorów 
mistrzostw: Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Wojska 
Polskiego 52, 25-389 Kielce i Polski Związek Warcabowy z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86, 00 - 682 
Warszawa  -  (w zakresie: imienia i nazwiska, klasy, nazwy szkoły, kategorii wiekowej, zajętego miejsce, 
ilości zdobytych punktów) na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego  
w Chmielniku, Ludowego Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego w Kielcach, Polskiego Związku 
Warcabowego w celu informacyjnym i promocyjnym V MISTRZOSTW POWIATU KIELECKIEGO SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH W WARCABACH KLASYCZNYCH w roku szkolnym 2022/2023. 

…………………………………………………………………………… 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 

 

Oświadczenie przetwarzania danych: wizerunek 

Ja, niżej podpisany rodzic/opiekun prawny*…………………………………………………………………………… 
       (Imię i nazwisko uczestnika mistrzostw) 

ucznia klasy …………………… Szkoły …………………………………………………………………………………………… 

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

oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatną publikację wizerunku mojego 
dziecka przez organizatora mistrzostw - Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku, 
ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik – Administratora Danych - oraz współorganizatorów mistrzostw: 
Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy w Kielcach z siedzibą W Kielcach, ul. Wojska Polskiego 52, 
25-389 Kielce i Polski Związek Warcabowy z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa – na 
potrzeby dokumentacji, celów promocyjnych V MISTRZOSTW POWIATU KIELECKIEGO SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH W WARCABACH KLASYCZNYCH  w roku szkolnym 2022/2023 na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku, Ludowego Uczniowskiego 
Katolickiego Klubu Sportowego w Kielcach, Polskiego Związku Warcabowego. 
 

…………………………………………………………………………… 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 



                                               

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości i potwierdzam zapoznanie się  
z Regulaminem ogólnym mistrzostw oraz akceptuję jego zapisy. 

 

…………………………………………………………………………… 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach  
V MISTRZOSTW POWIATU KIELECKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WARCABACH 

KLASYCZNYCH  w roku szkolnym 2022/2023 

 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) (Dz. U. UE. L 119/1) 
informuje, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Żeromskiego  z siedzibą Chmielnik ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik;  kontakt pod numerem 
telefonu 41 354 21 13 lub na adres  e-mail: zeromszczaki@op.pl 

2. Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych możliwy na adres e-mail: 
rodo.oswiata@chmielnik.com lub listownie na adres administratora. 

3.  Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia 
V MISTRZOSTW POWIATU KIELECKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WARCABACH 
KLASYCZNYCH  w roku szkolnym 2022/2023 oraz w celu przekazania nagród. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda art. 6 ust. 1 lit. a  
RODO. 

5. Twoje dane osobowe w zakresie wizerunku, w tym imienia i nazwiska, klasy, nazwy szkoły, 
zajętego miejsca będą udostępnione na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody 
następującym odbiorcom: współorganizatorom mistrzostw - Ludowemu Uczniowskiemu 
Katolickiemu Klubowi Sportowemu w Kielcach oraz  Polskiemu Związkowi Warcabowemu. 
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6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 
powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego przez okres 5 lat. 

7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługuje następujące prawa: 

 prawo dostępu przysługuje osobie której dane dotyczą  

 prawo do ograniczenia ich przetwarzania 

 prawo do sprostowania danych  

 prawo do usunięcia danych  

 prawo do przenoszenia danych 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody 
w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie przed cofnięciem zgody. 

9. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału 
w V MISTRZOSTWACH POWIATU KIELECKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WARCABACH 
KLASYCZNYCH w roku szkolnym 2022/2023. 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy  
o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

11.  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

12.  Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 

 

…………………………………………………………………………… 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 

 

 

 

 


