
 

 

Klauzula informacyjna 
do zgody na Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych „Do Hymnu” 

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

1. Administratorem i odbiorcą danych osobowych jest Szkoła Podstawowa 

Nr 29 w Gdyni, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. 

2. Odbiorcą wizerunku dziecka jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w 

Warszawie, ul. Płocka 13 01-231 Warszawa. 

3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej Nr 29 

jest Pan Paweł Piotrowski, kontakt email: iodo@sp29.edu.gdynia.pl 

4. Dane osobowe dziecka takie jak: wizerunek, imię, nazwisko, klasa 

przetwarzane będą w celach związanych z Ogólnopolskim konkursem dla 

szkół podstawowych „Do Hymnu”. 

5. Dane osobowe zawarte w zgodach będę przedstawione organizatorowi na 

dowód, iż szkoła je posiada. Ponadto nie będą przekazywane żadnym 

osobom trzecim ani podmiotom, chyba że przepisy prawa będą 

nakazywały przekazanie tych danych. Wizerunek dzieci zostanie 

upubliczniony, rozpowszechniany bez podawania nazwisk i imion i nie 

będzie możliwe usunięcie ich wizerunku z nagrania. 

6. Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych 

jest dobrowolne. Konsekwencją nie wyrażenia zgody jest nie wzięcie 

udziału dziecka w Ogólnopolski konkursie „Do Hymnu” . 

7. Dane będą przechowywane według przepisów prawa w celu 

potwierdzenia wyrażenia zgody do czasu usunięcia publikacji. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (– jednakże nie 

wizerunku dziecka z nagrania z powodu iż dziecko występuje jako uczeń 

szkoły w grupie uczniów a nie jako pojedyncza osoba). 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych; 

10. Pani/Pana oraz dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany,  w tym również w formie profilowania.  
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Zapoznałem się z klauzulą informacyjną do zgody na Ogólnopolski konkurs dla szkół 

podstawowych „Do Hymnu”. Zamieszczonej na stronie szkoły: 

http://sp29gdynia.stronyzklasa.pl/klauzule-informacyjne,194,pl 

Nazwisko i imię ucznia Nazwisko i imię rodzica opiekuna data Czytelny podpis rodziców/ 

opiekunów 

    

    
 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną do zgody na Ogólnopolski konkurs dla szkół 

podstawowych „Do Hymnu”. Zamieszczonej na stronie szkoły: 

http://sp29gdynia.stronyzklasa.pl/klauzule-informacyjne,194,pl 

Nazwisko i imię ucznia Nazwisko i imię rodzica opiekuna data Czytelny podpis rodziców/ 

opiekunów 

    

    

 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną do zgody na Ogólnopolski konkurs dla szkół 

podstawowych „Do Hymnu”. Zamieszczonej na stronie szkoły: 

http://sp29gdynia.stronyzklasa.pl/klauzule-informacyjne,194,pl 

Nazwisko i imię ucznia Nazwisko i imię rodzica opiekuna data Czytelny podpis rodziców/ 

opiekunów 

    

    
 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną do zgody na Ogólnopolski konkurs dla szkół 

podstawowych „Do Hymnu”. Zamieszczonej na stronie szkoły: 

http://sp29gdynia.stronyzklasa.pl/klauzule-informacyjne,194,pl 

Nazwisko i imię ucznia Nazwisko i imię rodzica opiekuna data Czytelny podpis rodziców/ 

opiekunów 

    

    

 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną do zgody na Ogólnopolski konkurs dla szkół 

podstawowych „Do Hymnu”. Zamieszczonej na stronie szkoły: 

http://sp29gdynia.stronyzklasa.pl/klauzule-informacyjne,194,pl 

Nazwisko i imię ucznia Nazwisko i imię rodzica opiekuna data Czytelny podpis rodziców/ 

opiekunów 

    

    
 


