
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „Woda w trzech stanach skupienia” 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA  

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest VIII LO im. A. Asnyka, ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź (dalej jako: 

Administrator); 

2) dane osobowe przetwarzane będą w wymienionym w celu przeprowadzenia konkursu „Woda w trzech stanach 

skupienia” w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; 

3) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są 

niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, 

zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679; 

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od przeprowadzenia konkursu „Woda w trzech stanach 

skupienia” 

5) każdemu przysługuje prawo do: 

 dostępu do jego danych, 

 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 przenoszenia danych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie. 

 

6) dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego; 

 

Dane autora pracy: 
 
imię i nazwisko ………………………………………………………..……….klasa ………… 
 
e-mail  ……..................................…@………………………………………………..…… 
                                                                                      
DATA WYKONANIA FOTOGRAFII  (ILOŚĆ ZDJĘĆ .......  szt.)  

1. ……………………………………………………………………………………….................………... 

2. ……………………………........................................................................................ 

3. ………………………………………………………………………………………………................... 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka: imię i nazwisko, klasa przez VIII LO  
im. A. Asnyka, ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź w celu przeprowadzenia konkursu „Woda w trzech 
stanach skupienia”. 
 
Wyrażam także zgodę na udostępnienie pracy konkursowej dziecka na stronie internetowej VIII LO  
im. A. Asnyka www.8lolodz.edupage.org oraz na stronie Facebook VIII LO im. A. Asnyka. Praca będzie 
oznaczona imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą. 
 
 

………………………………………….. 
Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 
 

http://www.8lolodz.edupage.org/


KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „Woda w trzech stanach skupienia” 

 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA  

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że: 
7) Administratorem danych osobowych jest VIII LO im. A. Asnyka, ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź (dalej jako: 

Administrator); 

8) dane osobowe przetwarzane będą w wymienionym w celu przeprowadzenia konkursu „Woda w trzech stanach 

skupienia” w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; 

9) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są 

niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, 

zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679; 

10) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od przeprowadzenia konkursu „Woda w trzech stanach 

skupienia” 

11) każdemu przysługuje prawo do: 

 dostępu do jego danych, 

 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 przenoszenia danych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie. 

 

12) dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego; 

 

Dane autora pracy: 
 
imię i nazwisko ………………………………………………………..……….klasa ………… 
 
e-mail  ……..................................…@………………………………………………..…… 
                                                                                      
DATA WYKONANIA FOTOGRAFII  (ILOŚĆ ZDJĘĆ .......  szt.)  

1. ……………………………………………………………………………………….................………... 

2. ……………………………........................................................................................ 

3. ………………………………………………………………………………………………................... 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, klasa  
przez VIII LO im. A. Asnyka, ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź w celu przeprowadzenia konkursu „Woda 
w trzech stanach skupienia”. 
 
Wyrażam także zgodę na udostępnienie mojej pracy konkursowej na stronie internetowej VIII LO  
im. A. Asnyka www.8lolodz.edupage.org oraz na stronie Facebook VIII LO im. A. Asnyka. Praca będzie 
oznaczona moim imieniem i nazwiskiem. 
 
 

………………………………………….. 
Data i czytelny podpis uczestnika 

 

http://www.8lolodz.edupage.org/

